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
№10
Днес 30 август 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 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 Йордан Йорданов. От общинска администрация участие взеха: кмета
на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета по Икономически дейности на
общината г-н Йордан Димитров, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“,
г-жа Силвия Мирянова директор на дирекция „ФБМП“, г-н Драгомир Цанев
юрисконсулт на община Елена.
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.
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 информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за
средствата от
Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
управление на общинските пътища на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на действащ и приемане на нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Вн.: Председател ОбС
4. Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии
в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на
"Елена Автотранспорт" ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на
възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико
Търново от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на
"Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в
несъстоятелност)
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на Детска градина "Радост" - гр. Елена в актуализирания списък
на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 /
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2018 / 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост
върху язовири - публична общинска собственост в полза на държавата.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София,
за нуждите на Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно продажба на поземлен имот - частна общинска
собственост, на собственика на законно построена в него сграда.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за
продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване
на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с.
Мийковци в околовръстния полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по
КККР на с. Мийковци.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в
кадастрален район 103 (местност "Чугорила") по КККР на гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 17 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за предоставена на
стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и
отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов Хасанов, пострадал от пожар на
27.07.2018 г.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение, като т. 17 в проекта за дневен ред да бъде
включено предложението за предоставена на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед
Хасанов Хасанов, пострадал от пожар на 27.07.2018 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за
средствата от
Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
управление на общинските пътища на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на действащ и приемане на нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Вн.: Председател ОбС
4. Предложение относно приемане на План за действие за общинските концесии
в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на
"Елена Автотранспорт" ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на
възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико
Търново от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на
"Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в
несъстоятелност)
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на Детска градина "Радост" - гр. Елена в актуализирания списък
на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 /
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2018 / 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост
върху язовири - публична общинска собственост в полза на държавата.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот - частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София,
за нуждите на Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно продажба на поземлен имот - частна общинска
собственост, на собственика на законно построена в него сграда.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за
продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно откриване на процедура за отдаване под наем на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване
на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга.
Вн.:Кмета на общината
15. Предложение относно включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с.
Мийковци в околовръстния полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по
КККР на с. Мийковци.
Вн.:Кмета на общината
16. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в
кадастрален район 103 (местност "Чугорила") по КККР на гр. Елена
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно предоставена на стояща дървесина на корен
(строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ
на Ахмед Хасанов Хасанов, пострадал от пожар на 27.07.2018 г.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма, на сметките за средствата от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г.

4

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.08.2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма, на сметките за средствата от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г., като уточни, че в
повечето пера изпълнението на бюджета е на 50 %. Данъчните приходи имат много
добро изпълнение. Впечатление прави и разходната част, като в рамките на
полугодието няма преразходи.
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 29.08.2018 г. от 16.30
часа предложението за информация за текущото изпълнение на бюджета на община
Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средствата от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 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 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 информация за текущото изпълнение на
бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средствата от
Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 106 / 30.08.2018 г.
Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на
инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и
състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2018 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл. 46 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за първото
полугодие на 2018 г., както следва:
1.1. По приходите - отчет 4 079 696 лв., съгласно Приложение № 1;
1.2. По разходите - отчет 4 079 696 лв., съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2
и 2-3.
2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 3.
3. Приема информация за изпълнение на сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 4.
4. Приема информация за просрочените вземания и задължения към 30.06.2018 г.,
съгласно Приложение № 5.

5. Приема информация за състоянието на общинския дълг към 30.06.2018 г.,
съгласно Приложение № 6.
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 действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските
пътища на територията на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на общинските
пътища на територията на община Елена, като уточни, че са много тесни границите, по
които общината може да упражнява контрол. В Закона за движение по пътищата, вече
са уредени размера на санкциите. След настъпилите трагични обстоятелства в страната,
както вчера се дискутира на заседанието на Постоянната комисия най-вероятно ще
настъпят сериозни промени в Закона по пътищата, което ще наложи и промени в
текстовете на Наредбата. Има препоръки от Сметна палата и разпореждане от Окръжна
прокуратура, за това кмета на общината призова общинските съветници да приемат
Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Елена,
която предлага, а при промяна в законодателството ще внесе и предложение за
корекции.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
29.08.2018 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена, като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Моето усещане, е че ще има промени в Закона за
пътищата, след трагедията, която се случи край гр. Своге с катастрофиралия автобус,
но съм съгласен с г-н кмета да приемем Наредбата, която ни предлага, а като настъпят
промени в Закона и ние ще ги отразим в нашата Наредба.
Други изказвания 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 отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 107 / 30.08.2018 г.
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за управление на
общинските пътища на територията на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 8, чл. 11, ал. 1,
чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от
Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредбата за управление на общинските пътища на територията на
община Елена, приета с Решение № 105 от 27.11.2008 г. на Общински съвет Елена.
2. Приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на
община Елена.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за отмяна на действащ и приемане на нов Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
29.09.2018 г. от 16.00 часа предложението за отмяна на действащ и приемане на нов
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, 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 се съобразим с разпореждането на
Прокуратурата, че мотивите за приемането на Правилник трябва да бъдат по-обхватни.
Надявам се да сме успели да се мотивираме, като приемаме отново Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, по който сме работили до сега.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на действащ и приемане на нов Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 108 / 30.08.2018 г.
Относно: Отмяна на действащ и приемане на нов Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове,
чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет с Решение № 13/03.12.2015 г. на Общински съвет – Елена.
2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
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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
приемане на План за действие за общинските концесии в община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на План за действие за общинските концесии в община Елена, като уточни,
че необходимостта от приемане на План за действие за общинските концесии се налага
съгласно новата редакция на Закона за общинската собственост.
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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за приемане на План за действие за общинските концесии в
община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
29.08.2018 г. от 16.00 часа предложението за приемане на План за действие за
общинските концесии в 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 приемане на План за действие за общинските
концесии в община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 109 / 30.08.2018 г.
Относно: Приемане на План за действие за общинските концесии в община Елена
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от Закона за
концесиите, 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 в община
Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема План за действие за общинските концесии в община Елена.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на "Елена Автотранспорт" ЕООД
към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот
собственост на дружеството.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на "Елена Автотранспорт"
ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим
имот собственост на дружеството, като уточни, че внася предложението по искане на
Управителя на Общинското дружество. Освен търговско дружество „Елена
автотранспорт“ изпълнява не малко социални функции. Ако Общинският съвет не даде
своето съгласие за обезпечаване на задължение, Дружеството няма да може да поднови
лиценза си за транспортна дейност. Обезпечението дава възможност фирмата да си
запази собствеността върху сградата, но няма да може да се разпорежда с имота или да
го залага на трети лица.
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 29.08.2018 г. от 16.30
часа предложението за даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на "Елена
Автотранспорт" ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на възбрана
върху недвижим имот собственост на дружеството, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за даване на съгласие за обезпечаване на задълженията на "Елена
Автотранспорт" ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез вписване на възбрана
върху недвижим имот собственост на дружеството, 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: Има някакви смущения, в дейността на
Дружеството, но според мен няма проблем да дадем съгласието си за обезпечение на
задължението чрез вписване на възбрана върху недвижимия имот. Едно удачно
решение. Неразплатените задължения на Дружеството са само към ТД на НАП Велико
Търново. Общината в лицето на Общинският съвет трябва да помагаме на Общинското
дружество. Няма опасност към момента, но от тук на сетне следва да наблюдаваме, да
не се стигне до рецидив.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на съгласие за обезпечаване на
задълженията на "Елена Автотранспорт" ЕООД към ТД на НАП - Велико Търново чрез
вписване на възбрана върху недвижим имот собственост на дружеството:
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
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 110 / 30.08.2018 г.
Относно: Даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена
Автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на
възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството
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. 147, ал.ал. 1 и 2, чл. 137,
ал. 1, т. 7 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 6 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала в търговски
дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за обезпечаване на задължение на „Елена Автотранспорт“ ЕООД
към ТД на НАП - Велико Търново в размер на 43 729 лв. чрез вписване на
възбрана върху недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ
обособен самостоятелен обект с идентификатор 27190.501.1575.14 – едноетажна
масивна сграда с предназначение - сервиз за ремонт на ремаркета и леки
автомобили с РЗП 212 кв.м., разположена в имот с идентификатор 27190.501.1575
по КККР на гр. Елена, с административен адрес гр. Елена, ул. „Трети март“ № 9
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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
становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от 30.07.2018г. във
връзка с процедурата по несъстоятелност на "Многопрофилна болница за активно
лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в несъстоятелност).
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от 30.07.2018г. във
връзка с процедурата по несъстоятелност на "Многопрофилна болница за активно
лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в несъстоятелност).
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 29.08.2018 г. от 16.30
часа предложението за становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново
от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на "Многопрофилна
болница за активно лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в несъстоятелност), като
след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново
от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на "Многопрофилна
болница за активно лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в несъстоятелност), 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: Да е ясно на всички, че става въпрос за
възнаграждение на вещо лице не на синдик. Защото са две различни неща. За
актуализиране на пазарна оценка от вещо лице. Тоест няма да даваме пари на този етап
за вещо лице.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико
Търново от 30.07.2018г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на
"Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Д. Моллов - Елена" ЕООД (в
несъстоятелност):
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 111 / 30.08.2018 г.
Относно: Становище по разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от
30.07.2018 г. във връзка с процедурата по несъстоятелност на „Многопрофилна
болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в
несъстоятелност)
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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. 632 от Търговския закон, в
отговор на разпореждане на Окръжен съд - Велико Търново от 30.07.2018 г. във връзка
с процедурата по несъстоятелност на „Многопрофилна болница за активно лечение
„Д-р Димитър Моллов“ - Елена“ ЕООД (в несъстоятелност), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отхвърля отправената към община Елена покана да предплати, напълно или
частично, сумата 5 000 лв., представляваща необходими разноски по
производството, които да служат за покриване на разноските в производството –
за заплащане възнаграждението на вещо лице за изготвяне на актуална пазарна
оценка на активите на дружеството с цел организиране продажба на същите.
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
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища
от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в
Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предложение до Министерството на образованието и науката за включване на
училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
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
28.08.2018 г. от 16.30 часа предложението за предложение до Министерството на
образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания
Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната
2018 / 2019 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112 / 30.08.2018 г.
Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 /
2019 г.
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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 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия;
чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от
Постановление на Министерски съвет № 128 от 29.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране
на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018 / 2019 г.
в него да бъдат включени:
-

Средно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, общ. Елена, обл.
Велико Търново;

-

Начално училище „Иларион Макариополски” - гр. Елена, общ. Елена, обл.
Велико Търново;

-

Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, общ. Елена, обл. Велико
Търново.

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да
внесе предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на
средищните детски градини и училища за учебната 2018 / 2019 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
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Детска
градина "Радост" - гр. Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Детска
градина "Радост" - гр. Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и
училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
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
28.08.2018 г. от 16.30 часа предложението за предложение до Министерството на
образованието и науката за включване на Детска градина "Радост" - гр. Елена в
актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Република
България за учебната 2018 / 2019 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на Детска градина "Радост" - гр. Елена в актуализирания списък
на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 /
2019 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113 / 30.08.2018 г.
Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на Детска градина „Радост“ - гр. Елена в актуализирания списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018 /
2019 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия;
чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от
Постановление на Министерски съвет № 128 от 29.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерството на образованието и науката при
актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за
учебната 2018 / 2019 г. в него да бъде включена Детска градина „Радост“ гр. Елена, община Елена, област Велико Търново.
2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето
решение, да внесе предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на гореспоменатата детска градина в
актуализирания Списък на средищните детски градини и училища за
учебната 2018 / 2019 г.
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
предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища
от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предложение до Министерството на образованието и науката за включване на
училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и
защитените училища в Република България за учебната 2018 / 2019 г.
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
28.08.2018 г. от 16.30 часа предложението за предложение до Министерството на
образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания
Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за
учебната 2018 / 2019 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 16 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2018 / 2019 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 114 / 30.08.2018 г.
Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на
защитените детски градини и защитените училища в Република България за
учебната 2018 / 2019 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия;
чл. 54, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 1 от
Постановление на Министерски съвет № 121 от 23.06.2017 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Предлага на Министерството на образованието и науката при
актуализиране на Списъка на защитените детски градини и защитените
училища за учебната 2018 / 2019 г. в него да бъдат включени:
-

Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, общ. Елена, обл. Велико
Търново;

-

Основно училище „Отец Паисий“ - с. Константин, общ. Елена, обл. Велико
Търново.

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето
решение, да внесе предложение до Министерството на образованието и
науката за включване на гореспоменатите училища в актуализирания
Списък на защитените детски градини и защитените училища за учебната
2018 / 2019 г.
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
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична общинска
собственост в полза на държавата.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири - публична
общинска собственост в полза на държавата, като уточни, че това е нов момент в
законодателството. Дава се възможност на Общините да прехвърлят собствеността на
язовирите в полза на Държавата след решение на Общинският съвет. Община Елена е
собственик на 8 язовира, като към момента 4 от тях са отдадени под наем за срок от 10
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години, след решение на Общинският съвет. Това са язовирите „Опитно поле“,
„Беброво“, „Палици“ и „Червенковци“. С промените в Закона са направени и други
изисквания за поддръжката на язовирите, които собствениците следва да изпълняват.
Поддръжката на тези съоръжения е скъпо „удоволствие“. С настоящото предложение се
предлага язовирите без наемател да бъдат прехвърлени безвъзмездно на Държавата. Ще
бъде предложено допълнително споразумение на наемателите на 4-те отдадени язовира
да извършат всички изисквания за своя сметка, като се предвижда в случай на отказ
договорите да бъдат прекратени и най-вероятно на следващо заседание на Общински
съвет Елена да бъде внесено предложение за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост в полза на държавата и на останалите 4 язовира.
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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
язовири - публична общинска собственост в полза на държавата, 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: Благодаря на кмета за обстоятелственото
пояснение. Новата инициатива на Държавата е да си прехвърли собствеността на
язовирите. Ще се смъкне отговорността от Общината. Това е в наш интерес. Съмнявам
се, че Държавата ще успее да въведе порядки. Иначе подкрепям предложението. За
останалите 4 язовира, за наемателите ще бъде изпитание. Изискванията са много
стриктни и финансово обвързани. Хубаво, след като Държавата се наема да ги
управлява да си ги вземе.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин кмете, уважаеми господин
председател, уважаеми колеги. Имам чувство, че вървим с бодри стъпки към светлия
комунизъм. До сега давахме и днес отново ще дадем за безвъзмездно ползване
помещения на Държавата, сега пък стигнахме и до язовирите. Държавата щяла с цялата
строгост на Закона да се обърне към Общините, а Държавата ще се обърне ли сама към
себе си да изпълнява изискванията с цялата строгост на Закона.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Искам да взема отношение, като част от
заинтересованите наематели на язовири. Фирмата на дъщеря ми нае язовир „Палици“
през 2015 година. За тези три години Фирмата извърши разходи за поддържането и
експлоатацията на язовира. Открити бяха пет работни места. Назначен бе
хидроспециалист. Постоянно се извършват проверки от контролни органи спазват ли се
изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовира. Направи се една
инвестиция и какво се случва …. Ще бъде предложен анекс, чийто условия ще бъдат
непосилни за изпълнение. Разговарях със съседните наши общини Лясковец и
Златарица, те ще прехвърлят всички язовири на Държавата. Изискванията в България за
поддръжка и експлоатация са еднакви за всички язовири. Каквито са условията за
язовир „Йовковци“, такива са и за останалите на територията на общината. Ще се
назначава държавна структура, която ще се грижи за язовирите, които общините не са в
състояние да поддържат. Докато всичко това се случи Общините следва да поддържат
язовирите. Всяка година Държавата измисля нови правила и изисквания, ето за това
нямаме инвеститори. Сега вземаме решение за язовирите, които не са отдадени. До
следващия месец следва да вземем решение и за останалите.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Тези четири язовира ще ги предоставяме на
Държавата. Въпросът е за останалите четири, които в момента са отдадени под наем.
Очевидно, че предстоят да се решават нещата в Държавата и все още има неясноти.
Имаме договорни взаимоотношения с наемателите, които са кандидатствали за
европейско финансиране, за изграждане на аквакултурни стопанства. Вложили са
сериозни инвестиции. Нека гласуваме и дадем своето съгласие да се прехвърли
безвъзмездно собствеността на четирите предложени язовира, без наематели и да се
надяваме нещата да се развият добре за останалите, четири отдадени под наем .
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Договорите за наем могат да бъдат
прекратявани по всяко време без да има негативни финансови последствия за
общината. След като изтече тримесечния срок 3 октомври 2018 г. Общината няма да
има право да ги предоставя на Държавата, следва да харчи едни пари или сегашните
наематели да си поемат изцяло поддръжката. Искаме да бъдем коректни към
наемателите. Държавата поставя изисквания които са непосилни за Общината. Заради
прецеденти е направена промяната в законодателството.
Други изказвания 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 безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост върху язовири - публична общинска собственост в полза на държавата:
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
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 30.08.2018 г.
Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири публична общинска собственост в полза на държавата
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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 § 33 от Заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр, 55
от 03.07.2018 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно в полза на държавата правото на
собственост върху следните язовири - публична общинска собственост:
1.1. Язовир
„Константин“
представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор 38337.102.428 по КККР (имот № 000428 по КВС) на
землището на с. Константин, актуван с АОС № 172 / 06.05.1998 г.;
1.2. Язовир
„Батаклика“,
представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор 38337.160.632 по КККР (имот № 000632 по КВС) на
землището на с. Константин, актуван с АОС № 171 / 06.05.1998 г.;
1.3. Язовир
„Крумчевци“,
представляващ
поземлен
имот
с
идентификатор 38337.140.909 по КККР (имот № 000909 по КВС) на
землището на с. Константин, актуван с АОС № 170 / 06.05.1998 г.;
1.4. Язовир „Руховци“, представляващ поземлен имот с идентификатор
63495.25.379 по КККР (имот № 000379 по КВС) на землището на с. Руховци,
актуван с АОС № 174 / 06.05.1998 г.;
2. Възлага на кмета на Община Елена да изготви и внесе в Министерството на
икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите
по т. 1.
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
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна общинска
собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София, за нуждите на Дирекция
за социално подпомагане - гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна общинска
собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София, за нуждите на Дирекция
за социално подпомагане - гр. Елена, като уточни, че г-н Милко Моллов има принципна
позиция по този въпрос. Но ако не се предостави помещение се рискува в община
Елена да няма Дирекция социално подпомагане, същата да се помещава в съседната
община Златарица.
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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София, за
нуждите на Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - 1, „въздържали
се”- няма.
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: По този начин всички общини са поставени под
рекет на Държавата.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Въпреки позицията на г-н Моллов, ние сме се
борили да ги има тези служби, те са в полза на обществото. Освен че им предоставяме
помещения за безвъзмездно ползване ние им съдействаме и при извършване на
ремонтни работи. Трябва да ги има за това нека подкрепим внесеното предложение от
кмета на общината.
Други изказвания 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 предоставяне за безвъзмездно управление на
част от имот - частна общинска собственост на Агенция за социално подпомагане - гр.
София, за нуждите на Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ПРОТИВ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 116 / 30.08.2018 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - частна
общинска собственост на Агенция за социално подпомагане - гр. София, за
нуждите на Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
разпореждане и управление на общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА

20

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.08.2018 г.
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор с Агенция за социално подпомагане /
Дирекция за социално подпомагане - гр. Елена, за безвъзмездно управление за
срок от пет години на част от недвижим имот - частна общинска собственост
съгласно АОС № 166 / 02.04.1998 г., вписан в Службата по вписванията при
Районен съд - гр. Елена под № 108 на 24.06.2005 г. Имотът е с административен
адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32, разположен в УПИ ІІІ, кв.
32 по плана на града, и представлява административна сграда при граници на
целия имот: от две страни улица, хотел и река. Предмет на договора са първият
етаж от сградата, както и три стаи от втория етаж с обща площ от 122 (сто
двадесет и два) кв. м. с предназначение за административните нужди на Дирекция
за социално подпомагане - гр. Елена.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1, като включи в
него условия за заплащане от страна на ползвателя на съответстващата част от
експлоатационните разходи на сградата, както и за едностранно прекратяване на
договора от страна на общината, в случай че възникне необходимост помещенията
да бъдат ползвани за нуждите на администрацията или други звена на бюджетна
издръжка.
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
продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, на собственика на законно
построена в него сграда.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, на собственика на
законно построена в него сграда.
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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, на
собственика на законно построена в него сграда, 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: Отлична възможност да изразим нашето
отношение към хора, които искат да правят инвестиции в нашия град.
Други изказвания 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
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”
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 30.08.2018 г.
Относно: Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, на
собственика на законно построена в него сграда
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за продажба на Христо Михайлов Давидков,
ЕГН ********** постоянен адрес: гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ №10 на
следния имот - частна общинска собственост:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27190.128.99, ПО КККР НА ГР.
ЕЛЕНА С ПЛОЩ ОТ 3 927 (ТРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И
СЕДЕМ) КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА: 27190.128.98, 27190.128.95,
27190.128.100. ИМОТЪТ Е АКТУВАН С АОС № 1397 / 15.08.2018 Г., ВПИСАН
В СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ГР. ЕЛЕНА НА 16.08.2018 Г. ПОД № 1105,
ТОМ ІV.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител
„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 13 700 ЛВ. (ТРИНАДЕСЕТ
ХИЛЯДИ И СЕДЕМСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по
процедура, както и да сключи договор за продажба.
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 явно наддаване за продажба на употребявани
автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, 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 явно наддаване за продажба на употребявани
автомобили 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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на
употребявани автомобили 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 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 откриване на процедура - търг с явно наддаване
за продажба на употребявани автомобили 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
”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 № 118 / 30.08.2018 г.
Относно: Откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на
употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални
тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 и чл. 61, ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с явно наддаване за продажба на следното движимо имущество,
общинска собственост, като определя начални тръжни цени без включен ДДС и
стъпки за наддаване, както следва:
1.1. За лек автомобил „ВАЗ 2107“, рег. № ВТ 4975 АМ, година на
първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 366 лв. (триста
шестдесет и шест лева), стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева);
1.2. За лек автомобил „Фолксваген Каравел“, рег. № ВТ 2145 АН, година на
първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 1 016 лв. (хиляда и
шестнадесет лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева);
1.3. За лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № ВТ 4664 АК, година на
първоначална регистрация: 2002 – начална тръжна цена 900 лв.
(деветстотин лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет лева);
1.4. За специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“, рег. № ВТ 4620 АС,
година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1 168 лв.
(хиляда сто шестдесет и осем лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет
лева);
1.5. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383
АН, година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1
098 лв. (хиляда деветдесет и осем лева), стъпка на наддаване: 20 лв.
(двадесет лева);
1.6. За товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН, година на
първоначална регистрация: 1989 – начална тръжна цена 342 лв. (триста
четиридесет и два лева), стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева);
1.7. За мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089 В, година на първоначална
регистрация: 1988 – начална тръжна цена 104 лв. (сто и четири лева),
стъпка на наддаване: 10 лв. (десет лева);
2. Утвърждава тръжните условия както следва:
2.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
2.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
2.1.2. Подали заявления в определения със заповед на кмета на
общината срок;
2.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на НРПУРОИ;
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2.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит и
закупена тръжна документация;
2.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
2.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна
цена.
3. Утвърждава тръжна документация както следва:
3.1. Заявление за участие в търга;
3.2. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
3.3. 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;
3.4. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните
условия;
4. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

и членове:

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

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
5. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
явно наддаване, както и да сключи договори за продажба със спечелилите
участници.
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
откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Елена и 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 за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
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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 29.08.2018 г. от 17.00
часа предложението за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот
- частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и 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 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 откриване на процедура за отдаване под наем на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и 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
”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 № 119 / 30.08.2018 г.
Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр. Елена и 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, ал.ал. 1-6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на
част от имот - частна общинска собственост, а именно: Пивница, с прилежащите
складови помещения, с обща застроена площ 82 кв.м., находяща се в гр. Елена, ул.
„Стоян Михайловски“ № 69. Имотът е актуван с АОС № 275 / 21.02.2001 г., вписан
в Службата по вписванията при Районен съд Елена на 17.02.2005 г. под № 66, том
ІI
2. Определя начална тръжна цена на база месечен наем за имота по т. 1, съгласно
изготвена оценка от „Дупалов” ООД, гр. В. Търново - лицензиран оценител със
сертификат за оценителска дейност с рег. № 900100106 / 21.12.2010 г., издаден от
Камарата на независимите оценители в България, в размер на 240 лв. (двеста и
четиридесет лева) без 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. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на
кмета на общината по реда на чл. 60, ал.1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик,
спазвайки изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.5. 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 на база месечен наем;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена на база месечен
наем;
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. Акт за общинска собственост и скица на имота (заверени ксерокопия).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

27

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 30.08.2018 г.
и членове:

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

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе публичния търг с
тайно наддаване, както и да сключи договор за наем със спечелилия участник.
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
включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци в околовръстния полигон и
обединяването му с имот № 48057.501.161 по КККР на с. Мийковци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци в околовръстния
полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по КККР на с. Мийковци.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.08.2018 г. от
17.00 часа предложението за включване на имот № 48057.17.61 по КККР на
с. Мийковци в околовръстния полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по
КККР на с. Мийковци, 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за включване на имот № 48057.17.61 по КККР на
с. Мийковци в околовръстния полигон и обединяването му с имот № 48057.501.161 по
КККР на с. Мийковци:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120 / 30.08.2018 г.
Относно: Включване на имот № 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци в
околовръстния полигон на селото и обединяването му с имот № 48057.501.161 по
КККР на с. Мийковци
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване в околовръстния полигон на с. Мийковци на имот
№ 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци с ново предназначение - „За ниско
свободно жилищно застрояване” съгласно Заповед № РД.02.05-383 / 15.06.2018
година на кмета на община Елена.
2. Одобрява задание и опорен план, и разрешава изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПЗР) за включване в
околовръстен полигон на имот № 48057.17.61 по КККР на с. Мийковци,
обединяването му с поземлен имот № 48057.501.161 по КККР на с. Мийковци и
обособяване на нов поземлен имот с проектен № 48057.501.268 по КККР на с.
Мийковци с режими на застрояване, съответстваща на зона Жм1, съгласно ОУП
на община Елена. Околовръстния полигон на с. Мийковци се коригира, като се
поставя по границите на новообразувания имот с проектен № 48057.501.268 по
КККР.
3. След одобряване на ПУП - ПЗР, собственикът на новообразувания имот да
поиска от Служба по геодезия, кадастър и картография - гр. В. Търново, за негова
сметка, да бъде извършена корекция на КККР на с. Мийковци и промяна на
околовръстния полигон на селото.
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
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация за създаване на тупиков път от имоти в кадастрален район 103 (местност
"Чугорила") по КККР на гр. Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация за създаване на тупиков път от имоти в кадастрален район 103 (местност
"Чугорила") по КККР на гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.08.2018 г. от
17.00 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в
кадастрален район 103 (местност "Чугорила") по КККР на гр. Елена, 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в
кадастрален район 103 (местност "Чугорила") по КККР на гр. Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 121 / 30.08.2018 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за регулация за създаване на тупиков път от имоти в
кадастрален район 103 (местност „Чугорила) по КККР на гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с 124а, ал. 1, във връзка с чл.
16а, чл. 125 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за
регулация за създаване на тупиков път от имоти с №№ 27190.103.12, 27190.103.13 и
27190.103.51, намиращи се в кадастрален район 103 (местност „Чугорила) по
КККР на гр. Елена.
2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация за
създаване на тупиков път от имоти по КККР на гр. Елена с № № 27190.103.12,
27190.103.13 и 27190.103.51, всичките частна собственост, и последващото му
обединяване с имот № 27190.103.49 - местен път, собственост на община Елена,
след провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за кадастъра и
имотния регистър, Закона за устройството на територията и Закона за
общинската собственост.
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
предоставена на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински
горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов Хасанов, пострадал
от пожар на 27.07.2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставена на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински
горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов Хасанов, пострадал
от пожар на 27.07.2018 г.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян подложи на гласуване
предложението за предоставена на стояща дървесина на корен (строителна дървесина)
от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов
Хасанов, пострадал от пожар на 27.07.2018 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 122 / 30.08.2018 г.
Относно: Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от
общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ахмед Хасанов
Хасанов, пострадал от пожар на 27.07.2018 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 111, ал. 2, т. 2 от Закона за
горите, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отпуска на Ахмед Хасанов Хасанов с постоянен адрес с. Майско, община
Елена, ул. „Първа“ № 74, финансова помощ в размер на 1 000 лв. за
възстановяване на щетите от пожара, възникнал вследствие мълния на
27.07.2018 г., при който е изгоряла собствената му стопанска сграда, заедно
с намиращото се в нея имущество.
2. Предоставя на Ахмед Хасанов Хасанов с постоянен адрес с. Майско, община
Елена, ул. „Първа“ № 74, стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) от общински горски територии, както следва: едра строителна
дървесина – 5 куб.м и средна строителна дървесина – 5 куб.м, като го
освобождава от заплащане на всички видове такси и цени на услуги,
свързани с процеса на добиване на дървесината и транспортирането й до
съответното местоназначение.
3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите
процедури по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 10-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.

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