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
№6
Днес 31 май 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 всички 17 общински съветника. От
общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев,
заместник-кмета по Икономически дейности на общината г-н Йордан Димитров,
секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан
Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът, г-жа Евгения Кандева кметски наместник
с. Мийковци.
Присъстват: г-жа Юлия Стоянова – управител на „Хоспис - Елена“ ООД,
инж. Мария Симеонова - управител на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена, г-н Недялко
Русев – управител на „Буковец“ ЕООД.
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 17 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за реда и
организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2017
година на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно съгласие за удължаване срока на ползване на банков
револвиращ кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и
определяне на условията за същия.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на
пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение 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 редовно Общо събрание на акционерите
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот
с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за
захранване на имот № 098005, с НТП "Овцеферма" по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009
с НТП "Овцеферма" по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с.
Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228
(образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен
план на с. Руховци - План за улична регулация и корекция на строителната граница на
селото
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване на съгласие за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим
имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
процедура на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС-Елена: Поради извършване на
профилактика електрозахранването в сградата на общинска администрация е спряно.
Поради това заседанието на Общинският съвет няма да може да бъде предавано по
местното радио. В тази връзка предлагам предложенията да не се четат, а само проекта
за решение.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Поддържам мнението на г-н Гуцов.
Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване допълнително постъпилото предложение за даване на съгласие за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим
имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД и предложи да бъде включено като т. 11 в
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за реда и
организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на годишните финансови отчети за 2017
година на търговските дружества с общинско участие.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно съгласие за удължаване срока на ползване на банков
револвиращ кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и
определяне на условията за същия.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно промени в маршрутните разписания за превоз на
пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение 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 редовно Общо събрание на акционерите
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот
с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за
захранване на имот № 098005, с НТП "Овцеферма" по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009
с НТП "Овцеферма" по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с.
Блъсковци.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228
(образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно частично изменение на действащия Регулационен
план на с. Руховци - План за улична регулация и корекция на строителната граница на
селото
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на
„Буковец“ ЕООД.
Вн.:Кмета на общината
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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
изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 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
30.05.2018 г. от 16.00 часа предложението за изменение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Залата напуска общинската съветничка г-жа Пенка Цочева.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от 16.30
часа предложението за изменение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елена, като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 61 / 31.05.2018 г.
Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при
спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76,
ал. 3 и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост
„Наредбата“), както следва:
1. Създава се нова алинея 9 към чл. 2 от Наредбата:
(9) Други местни данъци, определени със закон.
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2. Текстът на чл. 37, ал. 4, Наредбата придобива следната редакция:
(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6, и чл. 48, ал. 1, т.
5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в
обществена полза.
3. Текстът на чл. 41, ал. 4 от Наредбата придобива следната редакция:
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент
(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни
средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) №
168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг. включително – 4 лв.
2. над 400 кг. – 6 лв.
4. Текстът на чл. 41, ал. 8 от Наредбата придобива следната редакция:
(8) данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер
на 50 лв.
5. Текстът на чл. 41, ал. 9 от Наредбата придобива следната редакция:
(9) данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв.
6. Текстът на чл. 41, ал. 12 от Наредбата придобива следната редакция:
(12) данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в
чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 100 лв.
7. Отменя се ал. 2 към чл. 42 Наредбата.
8. Създава се нова ал. 3 към чл. 44 от Наредбата със следния текст:
(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната
система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на
пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на
финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за местни данъци и такси, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината,
или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
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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
изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и
управление на общински дълг в Община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане,
обслужване и управление на общински дълг в Община Елена.
Залата напуска общинския съветник Йордан Йорданов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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
30.05.2018 г. от 16.00 часа предложението за изменения и допълнения в Наредбата за
реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за изменения и допълнения в Наредбата за реда и
организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община
Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 62 / 31.05.2018 г.
Относно: Изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за
поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг при спазване
изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и
чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и
управление на общински дълг в Община Елена (навсякъде по-нататък в текста
наричана за краткост „Наредбата“), както следва:
2. Текстът на чл. 4, ал. 5 от Наредбата придобива следната редакция:
(5) финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии
за услуги с плащания от концедента;

6

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31.05.2018 г.
2. Създава се нова алинея (8) към чл. 4 от Наредбата:
(8) разплащане на просрочени задължения
3. Създава се нова алинея (9) към чл. 4 от Наредбата:
(9) осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за
сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на годишните финансови отчети за 2017 година на търговските дружества с
общинско участие.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на годишните финансови отчети за 2017 година на търговските дружества
с общинско участие.
В залата влиза общинската съветничка г-жа Пенка Цочева.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от 16.30
часа предложението за приемане на годишните финансови отчети за 2017 година на
търговските дружества с общинско участие, 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 предложи
приемането на годишните финансови отчети на търговските дружества да бъде
гласувано поотделно за всяко дружество, след което го подложи на гласуване:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на годишния финансов отчет за 2017
година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД:
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”
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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 № 63 / 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „БУКОВЕЦ”
ЕООД
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. 1 и чл. 137, ал. 1,
т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
1. Приема годишния финансов отчет за 2017 г. на „БУКОВЕЦ” ЕООД и възлага
на управителя на дружеството:
1.1. Да публикува годишния финансов отчет в Търговския регистър по реда
и в срокa, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
1.2. Със стойността на неразпределената печалба да се покрият непокритите
загуби, отразени в баланса на дружеството към 31.12.2017 г.
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 годишния финансов отчет за 2017
година на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД:
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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64 / 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
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. 1 и чл. 137, ал. 1,
т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
1. Приема годишния финансов отчет за 2017 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ”
ЕООД и възлага на управителя на дружеството:
1.1. Да публикува годишния финансов отчет в Търговския регистър по реда
и в срока, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
1.2. Със стойността на неразпределената печалба да се покрият непокритите
загуби, отразени в баланса на дружеството към 31.12.2017 г.
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 годишния финансов отчет за 2017
година на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД:
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
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Р Е Ш Е Н И Е № 65 / 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „ЕЛЕНСКИ
БАЛКАН” ООД
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. 1 и чл. 137, ал. 1,
т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на
съдружниците на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД:
1.1. Да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансовия отчет на
дружеството за 2017 г.;
1.2. Да предложи да бъде начислен дивидент на обща стойност 12.06 лв.,
като 52% от тази сума да бъдат преведени по сметка на община Елена;
1.3. Да гласува „ЗА“ възлагане на управителя да публикува годишния
финансов отчет в Търговския регистър по реда и в срока, определени в чл.
38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
1.4. Със стойността на неразпределената печалба да се покрият непокритите
загуби, отразени в баланса на дружеството към 31.12.2017 г.
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 годишния финансов отчет за 2017
година на „ХОСПИС - ЕЛЕНА“ ООД:
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.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66 / 31.05.2018 г.
Относно: Приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „ХОСПИСЕЛЕНА” ООД
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. 1 и чл. 137, ал. 1,
т. 3 от Търговския закон; чл. 15, ал. 1, т. 13 и чл. 24, т. 11 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:
1. Възлага на представителя на Община Елена в общото събрание на
съдружниците на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД:
1.1. Да гласува „ЗА“ приемане на годишния финансовия отчет на
дружеството за 2017 г. и възлагане на управителя да го публикува в
Търговския регистър по реда и в срока, определени в чл. 38, ал. 1, т. 1 от
Закона за счетоводството;
1.2. Със стойността на сумата от неразпределена печалба да се покрият
непокритите загуби, отразени в баланса на дружеството към 31.12.2017 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
съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни
средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни
средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и определяне на условията за същия.
В залата влиза общинския съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от 16.30
часа предложението за съгласие за удължаване срока на ползване на банков
револвиращ кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД и
определяне на условията за същия, 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за съгласие за удължаване срока на ползване на
банков револвиращ кредит за оборотни средства от "ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ"
ЕООД и определяне на условията за същия:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
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”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 67 / 31.05.2018 г.
Относно: Съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ
кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и
определяне на условията за същия
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. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от
същия, и чл. 15, ал. 1, т. 9 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:
1. Дава съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит,
предоставен от „Уникредит Булбанк“ АД в полза на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, при запазване условията на действащия договор от
20.06.2016 г. и допълнителното споразумение от 14.06.2017 г.
2. Възлага на управителя на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД:
2.1. Да подпише допълнително споразумение към договора за банков кредит
при запазване на действащите условия;
2.2. Да представи в Общински съвет Елена копие от подписаното
допълнително споразумение в тридневен срок от сключването му;
2.3. Периодично, на три месеца, да представя в Общински съвет Елена
информация за състоянието и обслужването на кредита.
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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
промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна
схема от квотата на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна
схема от квотата на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от 16.30
часа предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по
общинска транспортна схема от квотата на 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:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от
17.00 часа предложението за промени в маршрутните разписания за превоз на пътници
по общинска транспортна схема от квотата на община Елена, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. Аз имам едно питане, свързано с т. 1 от проекта за
решение, касаещо маршрутно разписание гр. Елена - ул. Майтанеци - с. Велковци с. Лазарци - с. Хъневци - с. Илаков рът - с. Буйновци - с. Мийковци и обратно. Като
брой население какво обслужва фирмата? Защо отпадат толкова много часове.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Г-жо Пеева, по т.1 от проекта за решение се
предлага да отпадне само курса на 14:15 часа. Управителят на дружеството е направил
справка и предлага редуциране на някой маршрутни разписания поради, това че
дружеството търпи постоянни загуби при обслужването на някои от автобусните
линии. По цитирания маршрут е преценил за нецелесъобразно да се извършва
разписанието в този час. На вниманието на общинските съветници управителят
предостави справка с пътникопотока. Със Заповед на кмета на общината бе сформирана
Комисия, на която разгледахме предложението на управителя на „Елена
автотранспорт“ и подкрепихме предложените от управителя на дружеството промени.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС-Елена: Кметовете на засегнатите населени
места са тук, предлагам да им дадем думата, ако желаят.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът: Аз разговарях с г-н Любенов и му
обясних, че за живущите в селото е по-удобен да остане курса в петък в 14:15 часа, а не
в 17:15 часа. Идвайки в 8:00 часа в града трябва да чакат до 17:15 часа. Много часове
престой им се събират. Разбирам, че управителят не е вземал под внимание моята
препоръка.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаеми
общински съветници. Постъпи предложение от кмета на с. Илаков рът, който защитава
интересите на живущите на селото, за промяна в часовия диапазон. Управителят на
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дружеството не присъства на заседанието да изрази своята позиция. И в тази връзка
предлагам точката да отпадне, да бъде гласувана на следващо заседание на
Общинският съвет, за да изслушаме и становището на управителя на „Елена
автотранспорт“. Предложението бе разгледано няколко пъти от Постоянната комисия
по „Бюджет и финанси“, като общинските съветници единодушно подкрепихте
предложените от управителя на дружеството промени.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Разгледахме предложените промени в
маршрутните разписания на заседанията на Постоянната комисия, но сега постъпва
предложение от кмета на с. Илаков рът, с което мисля, че трябва да се съобразим. Все
пак той представлява живущите в селото. Не виждам какъв е проблема. Ще гласуваме
линията в 14:15 часа да остане, а да отпадне курса на 17:15 часа. Недоволство винаги
ще има.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Правя конкретно предложение: предлагам
линията в 14:15 часа да остане, а да отпадне курса на 17:15 часа.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът: При разговорите, които водихме,
г-н Любенов мотивира своето предложение за отпадане на курса в 14:15 часа, с това, че
за пътуващите от Варна, Русе за с. Илаков рът е удобно маршрутното разписание с час
17:15, но аз се застъпвам и защитавам хората от селото, които постоянно живеят там.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Стефан Минчев – общински съветник: Хващаме се за думите само на кмета на
с. Илаков рът. Управителя на дружеството не присъства в момента, нека съобразим
своето решение и с неговото предложение. Отсъстват и кметове на другите засегнати
села. Нека не бързаме с нашето решение да изслушаме гледните точки на останалите.
Аз съм съгласен с кмета, да отложим точката за следващото заседание.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – зам.-кмет на общината: Както Ви казах предложението, което Ви
предлагаме е съобразено с областната транспортна схема. Сформирана бе комисия с
представители на доста институции, разгледахме предложението от управителя на
„Елена автотранспорт“ и излязохме със становище в подкрепа на предложените
промени в маршрутните разписания. От тук всяка една промяна е свързана със
започване на цялата процедура отново, сформиране на нова Комисия и проточване във
времето. Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ разгледа предварително
предложението на управителя на дружеството и единодушно бе подкрепено.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Снежана Капиннчева – общински съветник: Мисля, че е редно да уважим
предложението, което направи кмета на с. Илаков рът, който защитава интересите на
живущото население в селото. Това което се предлага е да се промени само часово, не
се касае за закриване на линия. Смятам, че това няма да обремени дейността на
общинското дружество.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение за отлагане разглеждането на предложението за
промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна
схема от квотата на община Елена за следващо заседание на Общински съвет – Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 68 / 31.05.2018 г.
Относно: Промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска
транспортна схема от квотата на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 4 от
Наредба № 2 / 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ОТЛАГА ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ приемането на промени в маршрутните
разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на
община Елена
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
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 редовно Общо събрание на акционерите.
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 "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново
на редовно Общо събрание на акционерите.
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
30.05.2018 г. от 16.00 часа предложението за 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 редовно Общо събрание на акционерите,
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 17 общински съветника.
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 "Д-р Стефан Черкезов" АД
гр. Велико Търново на редовно Общо събрание на акционерите:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 69 / 31.05.2018 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 редовно Общо събрание на акционерите
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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“ на община Елена и представител на oбщина Елена в Общото събрание
на акционерите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, да
гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за
05.06.2018 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща
се в град Велико Търново, ул. „Ниш” № 1 (или при липса на кворум - за 20.06.2018
г. в същия час, на същото място) по въпросите, включени в дневния ред, както
следва:
1. По проекта за дневен ред – „ЗА“ предложения в поканата проект за дневен ред.
2. По отделните точки в проекта за дневен ред, представителят на община Елена
да гласува, както следва:
2.1. По т. 1 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „Общото
събрание на акционерите (ОСА) приема доклада на Съвета на директорите
(СД) за дейността па дружеството за 2017 година”.
2.2. По т. 2 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от
регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и
заверка на финансовия отчет за 2017 г.”.
2.3. По т. 3 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА приема
консолидирания доклад за дейността за 2017 г.”
2.4. По т. 4 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА приема
консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран
одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на
консолидирания финансовия отчет за 2017 г.”
2.5. По т. 5 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОС
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Светла
Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова Маноилова - Григорова и д-р
Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на
директорите през 2013 година, през 2014 година и през 2015 година”.
2.6. По т. 6 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно „ОС
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите д-р
Сибила Веселинова Маринова, д-р Валентина Генова Василева, д-р Даниел
Стефанов Илиев, Лилия Василева Вълчева и д-р Стефан Филев Филев за
дейността им като членове на Съвета на директорите през 2017 година”.

16

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31.05.2018 г.
2.7. По т. 7 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „Общото
събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019
г-н Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465”.
2.8. По т. 8 - „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ ОСА приема
предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно
предложението от акционера Държавата”.
2.9. По т. 9 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА
определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“.
2.10. По т. 10 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни
месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за
съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 / 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на
директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават
това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт”.
2.11. По т. 11 – „ПРОТИВ“ предложения проект за решение, а именно:
„ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението
от акционера Държавата”, със следните МОТИВИ: Предлаганата промяна
в капитала на дружеството ще увеличи дела на държавата, съответно ще
намали дяловете на общините в дружеството, в т.ч. този на община Елена,
което от своя страна ще доведе до намаляване възможностите на общината
да влияе при вземането на решения по определени въпроси.
2.12. По т. 12 – „ЗА“ предложения проект за решение, а именно: „ОСА
приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на
дружеството”.
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
одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни
обекти - кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот с проектен № 098010 (част
от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за захранване на имот №
098005, с НТП "Овцеферма" по КВС (имот № 04460.98.5 по КККР) на землище
с. Блъсковци.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни
обекти - кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот с проектен № 098010 (част
от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за захранване на имот №
098005, с НТП "Овцеферма" по КВС (имот № 04460.98.5 по КККР) на землище
с. Блъсковци.
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Залата напуска общинския съветник г-н Стефан Минчев.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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 30.05.2018 г. от
17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасета на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот
с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за
захранване на имот № 098005, с НТП "Овцеферма" по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци., 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 одобряване на Подробен устройствен план парцеларен план за трасета на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20кV на
трафопост в имот с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и
въздушна линия 1 кV за захранване на имот № 098005, с НТП "Овцеферма" по КВС
(имот № 04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
отсъства
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 70 / 31.05.2018 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета
на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20 кV на трафопост в имот с проектен
№ 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за
захранване на имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци
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На основание 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 62,
ал. 2 от Закона за енергетиката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни
обекти за захранване на имот с проектен № 098010 „За трафопост“ (част от имот
№ 04460.98.8 по КККР) и имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот №
04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци:
1.1. Кабелно Ел захранване 20 кV от нов стомано-решетъчен стълб (СРС)
на въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Средни колиби“ на
електропроводно отклонение за МТП „Дърлевци“, П/Ст „Елена“ 110/20 кV,
находящ се в имот № 098002, с НТП „Изоставена нива“, частна собственост
(имот№ 04460.98.2 по КККР) до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 кV (1х1000
кVА) в имот с проектен № 098010 „За трафопост“ по КВС (част от имот №
04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци. Общата дължина на трасето
е 174 лин. м. и преминава през следните имоти с № 098002, с НТП
„Изоставена нива“, частна собственост (имот № 04460.98.2 по КККР), с №
098004, с НТП „Овцеферма“, собственост на Възложителя (имот №
04460.98.4 по КККР) до имот с проектен № 098010 „За трафопост“,
собственост на Възложителя (част от имот № 04460.98.8 по КККР). Площта
на сервитута на трасето е 696 кв. м., по 2 метра от двете страни на кабела.
1.2. Въздушна линия 1 кV за захранване на имот № 098005 по КВС (имот №
04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци. Трасето е с дължина 69 лин.
м., с начална точка нов трафопост тип БКТП 20/0.4 кV (1х1000 кVА) в имот
с проектен № 098010 „За трафопост“ по КВС (част от имот № 04460.98.8 по
КККР), окачена на четири нови стоманобетонови стълба (СБС) в имот №
000526, НТП „Полски път“ с трайна настилка, собственост на община
Елена (имот № 04460.54.526 по КККР). Площта на сервитута на трасето е
172.50 кв. м., по 1.25 метра от двете страни на кабела.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти за частта от
трасето по т. 1.2. след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по
чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред
Административен съд гр. В. Търново.
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
одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 с НТП "Овцеферма" по КВС
(част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци.
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен
обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 с НТП "Овцеферма" по
КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци.
В залата влиза общинския съветник г-н Стефан Минчев.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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 30.05.2018 г. от
17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009
с НТП "Овцеферма" по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с.
Блъсковци, 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на линеен обект - водопровод за захранване на имот с
проектен № 098009 с НТП "Овцеферма" по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР)
на землище с. Блъсковци:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 71 / 31.05.2018 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе
на линеен обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 по КВС
(част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци
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На основание 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен
обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 „За дестилерия за
етерични масла“ по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с.
Блъсковци, отклонение от съществуващ водопровод „Група Блъсковци“. Трасето
преминава през имот № 000526, с НТП „Полски път“ с трайна настилка,
собственост на община Елена (имот № 04460.54.526 по КККР) до водомерна шахта
в имот с проектен № 098009 „За дестилерия за етерични масла“ по КВС (част от
имот № 04460.98.8 по КККР) собственост на Възложителя. Общата дължина на
трасето е 157 лин. м. и сервитут от площ на сервитута 942 кв. м., по 3.00 метра от
двете страни на водопровода.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1, след
заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред
Административен съд гр. В. Търново.
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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот с проектен № 68429.18.228 (образуван от делба на имот №
68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване.
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 за имот с проектен № 68429.18.228 (образуван от делба на имот №
68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228
(образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект
за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228
(образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за
определяне на ново конкретно предназначение - "За ниско свободно жилищно
застрояване:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 72 / 31.05.2018 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228
(образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за
определяне на ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно
застрояване”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от
Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване за имот с проектен № 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби,
попадаща в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”, с
показатели на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена.
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2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен №
68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, попадаща в пояс ІІІ на СОЗ на
язовир „Йовковци“ за определяне на ново конкретно предназначение - „За
ниско свободно жилищно застрояване” с показатели на устройствена зона
Жм1, съгласно ОУП на община;
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с
проектен № 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, заедно с план схемата
за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот с
проектен № 68426.18.228 по КККР с. Средни колиби, заедно с план схемата
за водоснабдяване.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план парцеларни планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29,
ал. 1 от ЗОЗЗ, със срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията
за земеделските земи.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
Станимир Георгиев Бакшев, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 39, вх. А, ет. 7, ап. 19 и
на Десислава Владимирова Плешкова, гр. Каварна, ул. „Бузлуджа“ № 4 за
имотите общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни
планове за трасета на техническата инфраструктура.
5. Станимир Георгиев Бакшев, гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 39, вх. А, ет. 7, ап. 19 и
на Десислава Владимирова Плешкова, гр. Каварна, ул. „Бузлуджа“ № 4, да
извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта
по т. 1.2 и т. 1.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4
от настоящето решение.
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
частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци - План за улична
регулация и корекция на строителната граница на селото.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци - План за
улична регулация и корекция на строителната граница на селото.
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 30.05.2018 г. от
17.00 часа предложението за частично изменение на действащия Регулационен план на
с. Руховци - План за улична регулация и корекция на строителната граница на селото,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за частично изменение на действащия
Регулационен план на с. Руховци - План за улична регулация и корекция на
строителната граница на селото:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 73 / 31.05.2018 г.
Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци План за улична регулация и корекция на строителната граница на селото
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, както и чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6
от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Дава съгласие за изработване на ЧИПУР (частично изменение на план за улична
регулация) - изменение на уличнорегулационна линия между О.Т. 56-57,
съвпадаща със строителна граница на с. Руховци, в зоната на имот пл. № 28,
поставяне на строителната граница на с. Руховци по линията на обхвата на пътя,
създаване на нов проектен № 63495.18.60 и обединяването му с имот № 63495.18.28
по КККР с. Руховци.
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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
даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 30.05.2018 г. от
16.45 часа предложението за даване на съгласие за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на
„Буковец“ ЕООД, 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: Винаги сме били в подкрепа на инвестиционни
предложения и винаги ще бъдем солидарни. Както и преди време подкрепихме
предложение за изграждане на свинеферма, защото както вървят нещата г-н Моллов ще
бъде прав, като сподели мнение тогава, че инвестиционното намерение няма да стане.
Сега ние отново ще подкрепим внесеното предложение.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на съгласие за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на
„Буковец“ ЕООД:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 74 / 31.05.2018 г.
Относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД

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. 51б, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, чл. 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 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:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 10 години на следния
недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена: склад за
строителни материали с площ от 396 кв.м., намиращ се на територията на
стопанисвания от дружеството бетонов възел, попадащ в имот № 001171 в
землище на гр. Елена, при граници на целия имот: имот № 001172 – полски
път на община Елена; имот № 112001 – нива, собственост на Иван Иванов
Пашов; имоти № 001154 и № 001179 – части от републикански път ІІ-53,
собственост на държавата.
2. Възлага на управителя на „Буковец“ ЕООД да организира и проведе
публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Елена при начална тръжна цена, определена съгласно методиката за
определяне на началните цени за договаряне под наем на общински имоти,
приета от Общински съвет Елена, както и да сключи договор със
спечелилия търга участник.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:15 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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