
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 
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П Р О Т О К О Л  

 

№ 8  
 

Днес 28 юни 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 15 общински съветника от общо 17, 

като отсъстваха г-н Йордан Йорданов и д-р Магдалена Илиева-Гайдарова. От общинска 

администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета 

по Икономически дейности на общината г-н Йордан Димитров, арх.Красимир Попов – 

главен архитект на община Елена, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция 

„УТАБ“, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-н Драгомир Цанев  

юрисконсулт на община Елена, г-жа Петя Добрева-Костадинова-гл.експерт“ОСКП“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Йордан 

Йорданов – кмет на кметство с. Илаков рът. 

Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира 

необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

община Елена за 2017 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за 

капиталови разходи за 2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 

2017 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно поемане на задължение и даване на съгласие за 

подписване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отписване от счетоводния баланс на Община Елена на 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси 

за ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана 

на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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6. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена 

с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - "Изграждане и 

или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 

7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020) 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена 

с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - "Строителство, 

реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот и частна общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за 

продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за 

публична общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно обявяване на имот (Земеделска земя под бивше 

водостопанско съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска 

собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на 

кабелна линия СрН между ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 

с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от "За ниско 

свободно жилищно застрояване" в "За рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР 

(имот № 086110 по КВС) с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно 

предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване" 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

община Елена за 2017 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за 

капиталови разходи за 2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 

2017 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно поемане на задължение и даване на съгласие за 

подписване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отписване от счетоводния баланс на Община Елена на 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси 

за ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана 

на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена 

с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - "Изграждане и 

или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 

7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020) 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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7. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Елена 

с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - "Строителство, 

реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот и частна общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване на процедура - търг с явно наддаване за 

продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

10. Предложение относно обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за 

публична общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно обявяване на имот (Земеделска земя под бивше 

водостопанско съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска 

собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на 

кабелна линия СрН между ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 

с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от "За ниско 

свободно жилищно застрояване" в "За рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

16. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР 

(имот № 086110 по КВС) с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно 

предназначение - "За ниско свободно жилищно застрояване" 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2017 г., отчет за 

изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г., отчет на 

сметките за средства от ЕС на община Елена за 2017 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2017 г. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2017 г., отчет за 

изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г., отчет на 

сметките за средства от ЕС на община Елена за 2017 г. и отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2017 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 16.30 

часа предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена 

за 2017 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 

2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2017 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2017 г., като след проведените разисквания 

подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- 2. 

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 приемане на отчета за изпълнение на бюджета 

на община Елена за 2017 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за 

капиталови разходи за 2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 

2017 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА отсъства 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  на община Елена за 2017 

г.,  отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 

2017 г., отчет на сметките за средства от ЕС  на община Елена за 2017 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2017 г. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публични финанси,   

чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва: 

1.1. По прихода - 8 975 831 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода          

(-)1 805 263 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода (-)775 788 

лв. разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;  

1.2. По разхода – 8 975 831 лв. (разпределен по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; 

Приложение № 2-3; 

1.3. Приема предоставените заеми от бюджета на общината към 31.12.2017 г. по 

оперативни програми, както следва:  
 

Оперативна  програма Размер на 

заема  (-) 

лв. 

ОП РЧР  (-) 85 190 

ОП ФЕПНЛ (-) 1 200 

ПРСР  (-) 7 219 

ОБЩО:    (-) 93 609  

 

 

 

2. Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на 

община Елена през 2017 г., съгласно приложение № 3; 
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3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на сметките за 

средства от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение № 4; 

4. На основание чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг  ПРИЕМА годишния 

отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а, съгласно 

Приложение №17 - Информация за Общинския дълг към ФО - 1 от 2018 г.; 

5. Приема информация за показателите по чл.94, ал.3 от Закона за публичните 

финанси, съгласно Приложение № 5; 

 

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 в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към 

Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 

27.06.2018 г. от 16.00 часа предложението за изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 
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 27.06.2018 г. от 16.00 

часа предложението за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за изменения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”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 отсъства 

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” 
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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  № 78 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в“ и  „г“ от 

Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл. 8, чл. 26, ал. 2, чл. 28 от Закона 

за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния 

кодекс, и чл. 5 и чл. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена, както следва: 

1. Чл. 25, ал. 1 добива следната редакция: 

(1) За ползване на детски градини и детски ясли родителите или настойниците на 

децата заплащат месечна такса, състояща се от постоянен и присъствен 

компонент, в следните размери: 

1. постоянен компонент в размер на 5 лв., независимо от броя на дните, в които 

детето е посещавало съответното заведение. 

2. присъствен компонент в размер на 1.90 лв. за всеки ден, в който детето е 

посещавало съответното заведение. 

2. Чл. 25, ал. 5 добива следната редакция, съгласно изменението на чл. 6, ал. 1, б. 

„г“ от Закона за местните данъци и такси: 

(5) Родителите или настойниците на деца, подлежащи на задължително 

предучилищно образование съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, посещаващи подготвителни групи в детските градини, за 

времето от 15 септември до 31 май включително заплащат само размера на 

дневния оклад за храна, без финансираното от държавата, а за периода от 1 юни до 

14 септември – размер изчислен по реда на ал. 1. 
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3. Чл. 25, ал. 8 добива следната редакция: 

(8) За ползване на услугите на детска кухня към Детска ясла – гр. Елена, 

ползвателите заплащат такса за храноден в размер на 2.20 лв. 

4. Чл. 28, ал. 2 добива следната редакция: 

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно 

облекло, постелен материал, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи 

за доставка на храната, включително разходи по поддръжка на автомобилите, 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 

канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и 

завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, 

включително случаите на спонсорство, помощи от донорски програми и 

благотворителност. 

5. Добавя се нова алинея (3) към чл. 39 в наредбата, съгласно създадената нова 

алинея (2) към чл. 115 от Закона за местните данъци и такси: 

(3) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и 

получаване на информация по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс не се заплаща такса. 

6. Добавят се нови т. 28, т. 29 и т. 30 в Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елена, както следва: 

28. Ползване на зала за траурен ритуал в Дом за тъжни ритуали – 12.00 лв. на 

започнат час. 

29. Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник – 1.20 лв. на 

започнат час. 
 

30. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

      30.1. скица на поземлен имот в урбанизирана територия - 5.00 лв.; 

      30.2. скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - 1.50 лв.; 

      30.3. скица на сграда - 5.00 лв.; 

      30.4. схема на самостоятелен обект - 5.00 лв.; 

      30.5. удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта 

(удостоверение за характеристика на имот) - 6.00 лв. 

7. Създава се нов чл. 47б със следното съдържание: 

Чл. 47б (1) Община Елена подпомага Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) при административно обслужване с кадастрална информация и 

предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. 
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(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по 

Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната 

карта и кадастралните регистри, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след 

заплащане на дължимата такса за предоставяне в електронен формат на 

съответната услуга, по сметка на АГКК, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които 

се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков превод, електронно 

разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на 

услугите, определени в т. 30 от Приложение № 8 „ДРУГИ УСЛУГИ“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е 

съобразен с реално направените разходи по предоставянето им и представлява 

разлика между размера на такси на АГКК за предоставяне на хартиен носител и в 

електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

      1. обикновена - 7 работни дни; 

      2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на 

обикновената услуга. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на 

регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от 

срока. 

(8) В Центъра за информация и обслужване на гражданите на Общината се 

приемат заявления, подавани от физическите и юридическите лица, за 

извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти 

(КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

      1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

      2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

      3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните 

регистри, специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от 

АГКК и услугите с тях; 

      4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона 

за кадастъра и имотния регистър; 

      5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта 

чрез отдалечен достъп до административната информационна система; 

      6. други случаи, определени със закон. 
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8. Предвидените в т. 1 и т. 3 от настоящото решение изменения влизат в сила, 

считано от 01.07.2018 г. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на заповед в полза 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган 

на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на заповед в 

полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена. 

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 16.30 

часа предложението за поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на 

Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020 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 поемане на задължение и даване на съгласие за 

подписване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 

2014-2020 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА отсъства 

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  № 79 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Поемане на задължение и даване на съгласие за подписване на Запис на 

заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за поемане на задължение за стойността на авансовото плащане 

по проект „Модерна социална инфраструктура - по-добри услуги за децата с 

увреждания и техните семейства в община Елена“ съгласно административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 (ОПРР), № от ИСУН BG 16 RF OP 001 

-5.001 - 0002 - С01, № РД-02-37-161 / 19.12.2017 г. 

2. Упълномощава кмета на община Елена да подпише запис на заповед в полза 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., 

за сумата от 34 850.10 лв., съгласно Приложение E1 - IV, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

отписване от счетоводния баланс на Община Елена на просрочени, погасени по давност 

публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за ползване на детски градини на 

обща стойност 3 861.61 лв. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отписване от счетоводния баланс на Община Елена на просрочени, погасени по 

давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за ползване на детски 

градини на обща стойност 3 861.61 лв. 

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 27.06.2018 г. от 16.30 

часа предложението за отписване от счетоводния баланс на Община Елена на 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси 

за ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв., 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 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за отписване от счетоводния баланс на Община Елена на 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси 

за ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв.: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Oтписване от счетоводния баланс на Община Елена на просрочени, 

погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за 

ползване на детски градини на обща стойност 3 861.61 лв. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 173 и чл. 171, ал. 1, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводния баланс на община Елена 

просрочени, погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани 

такси за ползване на детски градини за периода до 2012 г. включително в размер 

на 3861.61 лв. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана 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 27.06.2018 г. от 

16.30 часа предложението за именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на 

гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Подкрепям внесеното предложение, но имам едно 

питане. По отношение преименуването на улици, което бе направено преди години. 

Разхождайки се по улиците из града се виждат старите табели, със старите 

наименования на улиците. Например ул.“Тинко“, ул.“Пирятин“. Табелите не са 

подменени и какво се случва? 
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Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаема    

г-жо Пеева, уважаеми общински съветници. Да, последното преименуване на улиците в 

град Елена бе през 2000 година. Не са подменяни табелите по улиците и част от тях 

може да са останали. Приемам предложението, хубаво е да се подменят, въпрос на 

разход от бюджета. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на 

гласуване предложението за именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на 

гр. 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  № 81 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал.2от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Именува улицата, разположена между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена с 

името „Кокиче“. 

 

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 

даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - "Изграждане и или обновяване на площи 

за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2."Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - "Изграждане и или обновяване на площи 

за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2."Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

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 

27.06.2018 г. от 16.00 часа предложението за даване на съгласие за кандидатстване на 

община Елена с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - 

"Изграждане и или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за 

развитие на селските райони (2014-2020), 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 даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - "Изграждане и 

или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 

7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020): 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - „Изграждане и / или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 

райони (2014 – 2020) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Площи - „Изграждане и / или обновяване 

на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за 

развитие на селските райони (2014 - 2020). 

2. Потвърждава, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно 

съответстват на подмярка 4.2.2.1. „Благоустрояване на централна градска 

част“ към мярка 4.2.2. „Обществени зелени площи, детски площадки и 

площади“, специфична цел 4.2. „Подобряване облика на населените места“, 

приоритет 4. „Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща 

оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна 

околна среда за населението“ от Общинския план за развитие на община 

Елена, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.06.2018 г. 

 

 16 

3. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и 

правни действия, свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение по т. 1 от настоящото решение. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - "Строителство, реконструкция и / или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - "Строителство, реконструкция и / или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). 

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 

27.06.2018 г. от 16.00 часа предложението за даване на съгласие за кандидатстване на 

община Елена с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - 

"Строителство, реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), 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 даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.006 Улици - "Строителство, 

реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.001 Улици - „Строителство, 

реконструкция и / или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари 

и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 

2020) 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по процедура BG 06 RDNP 001 - 7.001 Улици - „Строителство, реконструкция и 

/ или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения 

и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020). 

2. Потвърждава, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно 

съответстват на подмярка 4.2.1.1. „Рехабилитация на улици в гр. Елена“ към 

мярка 4.2.1. „Улична мрежа и улично осветление“, специфична цел 4.2. 

„Подобряване облика на населените места“, приоритет 4. „Изграждане на 

техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие на 

икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението“ от 

Общинския план за развитие на община Елена, приет с Решение № 54 / 

12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и 

правни действия, свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение по т. 1 от настоящото решение. 

 

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 

откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот 

частна общинска собственост, 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 провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 

имот частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.00 часа предложението за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот  частна общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 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 откриване на процедура за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА отсъства 

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 ”ПРОТИВ” 

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  № 84 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на имот - частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост,  чл. 39, ал. 1, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 60, ал. 1-6 и чл. 61, ал. 5 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Открива търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска 

собственост, а именно: Баня - едноетажна сграда със застроена площ 134 кв. м. и 

дворно място, цялото от 850 кв.м., съставляващо УПИ ІІ „За баня“, построена в 

квартал 31А по плана на с. Константин 
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2. Утвърждава начална тръжна цена за имота, описан в т. 1, равна на данъчната 

оценка на имота, закръглена нагоре с точност до 1 лв., а именно от 5 492 (пет 

хиляди четиристотин деветдесет и два лева) без ДДС. 

3. Утвърждава тръжните условия както следва:    

3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят едновременно на следните условия: 

3.1.1. 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; 

 4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена; 

 4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта 

на търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в 

търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга; 

4.5. Декларация за оглед на обекта на търга и запознаване с тръжните 

условия; 

 4.6. 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“ 

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 продажба със спечелилия 

участник. 
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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 

откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на употребявани 

автомобили общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за откриване на процедура - търг с явно наддаване за продажба на употребявани 

автомобили общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.00 часа предложението за откриване на процедура - търг с явно наддаване за 

продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

„против” - няма, „въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинската съветничка г-жа Зехра Салиева. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за откриване на процедура - търг с явно наддаване 

за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА отсъства 

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 отсъства 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.06.2018 г. 

 

 21 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 / 28.06.2018 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 

 

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 488 лв. 

(четиристотин осемдесет и осем лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет 

лева); 

1.2. За лек автомобил „Фолксваген Каравел“,  рег. № ВТ 2145 АН, година на 

първоначална регистрация: 1995 – начална тръжна цена 1 354 лв. (хиляда 

триста петдесет и четири лева), стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет лева); 

1.3. За лек автомобил „Форд Фокус“,  рег. № ВТ 4664 АК, година на 

първоначална регистрация: 2002 – начална тръжна цена 1 200 лв. (хиляда и 

двеста лева), стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет лева); 

1.4. За специален автомобил „Фолксваген ЛТ - 35“, рег. № ВТ 4620 АС, 

година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1 557 лв. 

(хиляда петстотин петдесет и седем лева), стъпка на наддаване: 50 лв. 

(петдесет лева); 

1.5. За специален автомобил „Фолксваген Транспортер“, рег. № ВТ 9383 

АН, година на първоначална регистрация: 1991 – начална тръжна цена 1 

464 лв. (хиляда четиристотин шестдесет и четири лева), стъпка на 

наддаване: 50 лв. (петдесет лева);   

1.6. За товарен автомобил „УАЗ - 374106“, рег. № ВТ 6631 АР (фургон), 

година на първоначална регистрация: 1990 – начална тръжна цена 939 лв. 

(деветстотин тридесет и девет лева), стъпка на наддаване: 50 лв. (петдесет 

лева); 

1.7. За товарен автомобил „Баркас В 1000“, рег. № ВТ 4734 ВН, година на 

първоначална регистрация: 1989 – начална тръжна цена 455 лв. 

(четиристотин петдесет и пет лева), стъпка на наддаване: 20 лв. (двадесет 

лева); 
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1.8. За мотоциклет „ЧЗ - 350“, рег. № ВТ 2089 В, година на първоначална 

регистрация: 1988 – начална тръжна цена 138 лв. (сто тридесет и осем 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; 

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. 
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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 

обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за публична общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за публична общинска собственост. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Зехра Салиева. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

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 27.06.2018 г. от 

17.00 часа предложението за обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за публична 

общинска собственост, 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 обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за 

публична общинска собственост: 

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 отсъства 

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  № 86 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Обявяване на имот (спортна база - с. Майско) за публична общинска 

собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 и 

чл. 8 , ал. 1 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за публична общинска собственост следния имот: Спортна база - с. 

Майско: футболно игрище, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, 

трибуни, съблекални с WC – модулен тип с навес със застроена площ от 87 кв.м., 

паркинг и ограда, находящи се в поземлен имот № 046037 „За спортен терен“ по 

КВС на землището на с. Майско с площ от 20 000 кв. м. и начин на трайно 

ползване: спортен терен. Имотът е актуван е с АОС № 1302 / 07.03.2017 г., като 

частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при Районен съд - 

гр. Елена на 14.03.2017 г. под № 186, акт № 117, том І. 

2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

отписване на горепосоченият имот от актовите книги за частна общинска 

собственост и да състави съответния акт за публична общинска собственост. 

 

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 

обявяване на имот (Земеделска земя под бивше водостопанско съоръжение), находящ 

се в землището на гр. Елена, за частна общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за обявяване на имот (Земеделска земя под бивше водостопанско съоръжение), 

находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска собственост. 

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 27.06.2018 г. от 

17.00 часа предложението за обявяване на имот (Земеделска земя под бивше 

водостопанско съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска 

собственост, 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 обявяване на имот (Земеделска земя под бивше 

водостопанско съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска 

собственост: 

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 отсъства 

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” 
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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  № 87 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Обявяване на имот (земеделска земя под бивше водостопанско 

съоръжение), находящ се в землището на гр. Елена, за частна общинска 

собственост 

 

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. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост имот № 001163 в землището на гр. 

Елена (ЕКАТТЕ 27190) с площ от 3.928 дка, начин на трайно ползване: 

водостопанско съоръжение, актуван като публична общинска собственост с 

АОС № 1394 / 19.06.2018 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - 

гр. Елена на 19.06.2018 г. под № 726, акт № 50, том ІII. 

2. Възлага на кмета на общината да  предприеме необходимите действия за 

отписване на горепосоченият имот от актовите книги за публична общинска 

собственост и да състави съответния акт за частна общинска собственост. 

 

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 

определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане. 

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 27.06.2018 г. от 

17.00 часа предложението за определяне на имоти - частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане, 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 на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за определяне на имоти - частна общинска 

собственост, които подлежат на задължително застраховане: 

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 отсъства 

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  № 88 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане 

 

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. 9, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 5, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва: 

№ 

 

Обект 

 

 

Адрес 

Отчетна 

стойност, 

лв. 

АОС № / дата 

1.1. 16 бр. апартаменти гр. Елена, ул. „Робовска” № 41 46 918. 00 71 / 17.01.1996 г. 

1.2. Жилищна сграда гр. Елена, ул. „Свобода” № 11 6 364.00 452 / 05.04.2006 г. 
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1.3. 

Апартамент № 2, вх. А, ет. 1 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

Апартамент № 8, вх. А, ет. 3 със 

застроена площ 40.25 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 3 със 

застроена площ 40.20 кв.м. 

Апартамент № 8, вх. Б, ет. 2 със 

застроена площ 40.25 кв. м.,  

Апартамент № 11, вх. Б, ет. 4 със 

застроена площ 40.25 кв. м.  

гр. Елена, ул. „Пролет” № 2 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

3 460.72 

 

78 / 09.01.1996 г. 

1.4. 
Апартамент № 3, ет.2, вх.Б със 

застроена площ 48 кв. м. 

гр. Елена,  

ул. „Васил Левски” № 32 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.5. 

Масивна двуетажна сграда и 

дворно място („Къща на д-р 

Петков“) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 11 
49 463.30 27 / 20.07.1993 г. 

1.6. 

Дворно място с площ от 389 кв. 

м., заедно с построената в него 

двуетажна паянтова жилищна 

сграда, съставляващ имот пл. № 

352 в кв. 63  

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 13 
6 094.90 225 / 19.04.2000 г. 

1.7. 

Апартамент № 11, вх. "А", ет. 4 

Апартамент № 13 вх. "А", ет. 5 

Апартамент № 1 , вх. "Б", ет. 1 

гр. Елена,  

ул. „Иван Момчилов” № 97 

5 804.40 

6 564.35 

2 900.00 

238 / 14.06.2000 г. 

1.8. 

Апартамент № 12, вх. „А“, ет. 4 

Апартамент № 11, вх. „Б“, ет. 4 

Апартамент № 6, вх. „В“, ет. 2 

гр. Елена,  

ул. „Крайбрежна” № 32 

3 362.30 

3 569.00 

5 442.10 

239 / 14.06.2000 г. 

1.9. 

Апартамент № 12, ет. 2 

Апартамент № 14, ет. 2 

Апартамент № 15, ет. 2 

Апартамент № 16, ет. 2 

Апартамент № 17, ет. 2 

Апартамент № 18, ет. 2  

Апартамент № 19, ет. 2 

Апартамент № 20, ет. 2 

гр. Елена, ул. „Пролет” № 1 

3 152.30 

3 152.30  

3 152.30 

3 152.30 

3 152.30 

3 152.30 

3 152.30 

3 152.30 

240 / 14.06.2014 г. 

1.10. Апартамент № 14, вх. Б, ет. 5 
гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 89 
5 449.18 241 / 14.06.2000 г. 

1.11. 
Апартамент № 11, вх. В 

Апартамент № 14, вх. В 

гр. Елена, 

ул. „Иван Момчилов” № 95 

3 851.00 

3 654. 60 
278 / 13.03.2001 г. 

1.12. Апартамент № 14 , вх. Б гр. Елена, ул. Пролет” № 4 1 800.00 281 / 20.03.2001 г. 
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1.13. 

Застроен жилищен парцел с площ 

771 кв. м. 

Жилищна сграда - масивна 

двуетажна постройка строена 

през 1974 г. и застроена площ 

88.74 кв. м.: I-ви етаж - 3 стаи, 

кухня и коридор, II-ри етаж - 3 

стаи, кухня и коридор, жилищна 

пристройка със застроена площ 

26.52 кв. м. 

с. Тодювци,  

община Елена 
4 478.30 7 / 20.01993 г. 

1.14. 

Кметството - полумасивна сграда 

на един етаж със застроена площ 

от 96 кв. м. 

Здравна служба - полумасивна 

сграда на един етаж със застроена 

площ от 68 кв. м. 

с. Каменари,  

община Елена 
3 200.00 250 / 09.08.2000 г. 

1.15. 
Паянтова жилищна сграда и 

стопански постройки 
с. Илаков рът, община Елена 850.00 226 / 19.04.2000 г. 

1.16. 

Кметство и читалище с. Руховци 

читалище масивна сграда на два 

етажа със застроена площ 300 

кв.м. в съсобственост с 

„Български пощи“ ЕООД, гр. 

Велико Търново 

с. Руховци, община Елена 10 783.00 231 / 09.05.2000 г. 

1.17. 

Читалище и кметство масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 499 кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 38 434.24 177 / 12.05.1998 г. 

1.18. 

Читалище и кметство двуетажна 

сграда със десет стаи, салон и 

коридори 

с. Палици, община Елена 162 385.88 207 / 20.12.1999 г. 

1.19. 

Читалище и кметство двуетажна 

масивна сграда с дванадесет стаи 

два коридора и един салон със 

застроена площ 365.5 кв. м. 

с. Тодювци, община Елена 21 343.65 151 / 19.11.1997 г. 

1.20. 

Кметство – част от масивна 

двуетажна сграда, а именно: едно 

помещение от 17 кв.м. и стълбище 

от първи етаж; целият втори  

етаж и 69% ид.ч. от общите части 

на сградата, и дворно място от 515 

кв. м., в съсобственост с РПК - 

Елена 

с. Мийковци, община Елена 20 829. 02 398 / 23.03.2004 г. 

1.21. 

Кметство и читалище - масивна 

сграда на два етажа със застроена 

площ от 337 кв.м. 

с. Дрента, община Елена 57 865. 43 179 / 13.05.1998 г. 
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1.22. 

Читалище - застроен поземлен 

имот ид.№ 87326.353.71 с площ от 

312 кв.м. Имотът включва сгради 

ид.№ 87326.353.71.2 със застроена 

площ 106 кв.м. и ид.№ 

87326.353.71.2 със застроена площ 

51 кв. м. 

с. Яковци, община Елена 12 808.38 852 / 28.02.2014 г. 

1.23. 
Читалище - масивна сграда със 

застроена площ 420 кв. м. 
с. Буйновци, община Елена 29 147.14 111 / 11.03.1997 г. 

1.24. 

Едноетажна масивна жилищна 

сграда, със застоена площ 113 

кв.м. 

с. Илаков рът, община Елена 2 649.80 2 / 20.07.1993 г. 

1.25. Административна сграда 
гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски” № 32 
8 000.00 166 / 02.04.1998 г. 

1.26. 
Общинска сграда (бивш 

пенсионерски клуб) 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски” № 21 
5 061.20 446 / 31.01.2006 г. 

1.27. 

Магазин - пивница (източен) и 

складови помещения с обща 

застроена площ 186.14 кв.м. 

заедно със съответстващите 

идеални части 

гр. Елена,  

ул. „Стоян Михайловски“ № 69 
2 300.00 275 / 21.02.2001 г. 

1.28. 

Магазин - аперитив със складови 

помещения с обща застроена 

площ 103.63 кв.м. и мазе с площ 

68.72 кв.м. заедно с 19.46% 

идеални части 

гр. Елена, ул. „Васил Левски“ 

№ 32-36 
5 040.10 89 / 26.08.1996 г. 

1.29. Масивна двуетажна сграда 
гр. Елена,  

ул. „Ил. Макариополски” № 4 
179 037.83 

1133 / 12.12.2015 

г. 

1.30. 

Двуетажна сграда с РЗП 202 кв.м. 

и мазе с площ от 32 кв.м. 

Сграда - кухня с  площ от 19 кв. м. 

и навес с площ от 18 кв.м. 

(„Калева къща“) 

гр. Елена,  

ул. „Хаджи Сергей“ № 2 
45 553. 92 891 / 04.11.2014 г. 

1.31. Училищна сграда и дворно място с. Чакали, община Елена 36 815. 24 271 / 13.12.2000 г. 

1.32 

Сграда бивше училище „Ил. 

Макариополски“,  с площ от 800 

кв.м. на три етажа 

гр. Елена  26 116.83 29 / 20.07.1993г. 

2. Възлага на кмета на община Елена сключването на застрахователни договори 

за имотите - частна общинска собственост по т. 1 от настоящото решение. 

 

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 

даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия СрН между 

ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV. 
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Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия СрН между 

ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Пенка Цочева – председател на ПК “Устройства на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.30 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна 

линия СрН между ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- няма. 
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 

поименно гласуване предложението за даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на 

кабелна линия СрН между ЕПО към ТП "Долни Чукани" и ЕП "Град запад" 20 кV: 

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 отсъства 

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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия 

СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Града запад“ 20 Кv 
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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 ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия СрН между ЕПО 

към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Града запад“. 

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - 

изграждане на кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ и ЕП 

„Града запад“, попадащ в имот № 27190.506.92 по плана на новообразуваните 

имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван от община 

Елена. 

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 

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Николай Йорданов Николов и Красимир Тодоров Иванов - 

членове на Управителния съвет за имотите, стопанисвани от община Елена, 

включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на техническата 

инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Николай Йорданов Николов и Красимир Тодоров Иванов - 

членове на Управителния съвет, да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ 

за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

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 

даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 с. Илаков рът (имот № 062081 по 

КВС), за преотреждане на имота от "За ниско свободно жилищно застрояване" в "За 

рекреационни дейности". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 с. Илаков рът (имот № 

062081 по КВС), за преотреждане на имота от "За ниско свободно жилищно 

застрояване" в "За рекреационни дейности". 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Пенка Цочева – председател на ПК “Устройства на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.30 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 

с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от "За ниско 

свободно жилищно застрояване" в "За рекреационни дейности", 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 даване на разрешение за изработване на проект 

за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 

32593.62.81 с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от "За 

ниско свободно жилищно застрояване" в "За рекреационни дейности": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 отсъства 

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” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот № 32593.62.81 по КККР 

с. Илаков рът (имот № 062081 по КВС), за преотреждане на имота от „За ниско 

свободно жилищно застрояване” в „За рекреационни дейности“ 

 

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. 124а, ал. 1, чл. 125 и чл. 

134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява задание за изработване на изменение на Подробен устройствен план - 

план за застрояване на имот № 32593.62.81 по КККР (имот № 062081 по КВС) с. 

Илаков рът, за преотреждане на имота от „За ниско свободно жилищно 

застрояване” в „За рекреационни дейности“, с показатели на устройствена зона 

Ок2, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на изменение на Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот № 32593.62.81 по КККР (имот № 062081 по КВС) с. Илаков 

рът, за преотреждане на имота от „За ниско свободно жилищно застрояване” в „За 

рекреационни дейности“ с показатели на устройствена зона Ок2, съгласно ОУП на 

община Елена. 

 

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 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по КККР с. Илаков рът (образуван от 

обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 32593.62.69 по КККР), за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За рекреационни дейности". 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План 

за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по КККР с. Илаков рът (образуван от 

обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 32593.62.69 по КККР), за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За рекреационни дейности". 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Пенка Цочева – председател на ПК “Устройства на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.30 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности", 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: Г-н Минчев, кажете какви притеснения имате? За 

да гласувате така явно имате някакви съображения?  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Стефан Минчев – общински съветник: Адмирирам всички инвестиционни намерения. 

Опасенията ми относно това предложение са свързани с новия водопровод захранващ 

селата Лазарци –  Хъневци –  Илаков рът. Обектът не е предаден както трябва. 

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 разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.83 

по КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 отсъства 

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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 32593.62.83 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

рекреационни дейности” 

 

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 № 32593.62.83 (образуван при обединяване 

на имоти с № № 32593.62.68 и 32593.62.69) по КККР с. Илаков рът, за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За рекреационни 

дейности”, с показатели на устройствена зона Ок2, 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 № 

32593.62.83 (образуван при обединяване на имоти с № № 32593.62.68 и 

32593.62.69) по КККР с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно 

предназначение - „За рекреационни дейности” с показатели на 

устройствена зона Ок2, съгласно ОУП на община Елена; 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с 

проектен № 32593.62.83 по КККР с. Илаков рът, 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 № 32593.62.83 по КККР с. Илаков рът, 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 „Би 

Ен Джей Партнерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, 

ЖК „Картала“, ул. „Александър Бурмов“ № 1, вх. „А“, ет. 3, ап. 9, ЕИК 204161857, 

представлявано от Борислав Иванов Христов - управител за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. „Би Ен Джей Партнерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. 

Търново, ЖК „Картала“, ул. „Александър Бурмов“ № 1, вх. „А“, ет. 3, ап. 9, ЕИК 

204161857, представлявано от Борислав Иванов Христов - управител, да извършат 

за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2 и 

т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

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 на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по КККР с. Илаков рът (образуван от 

обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 32593.62.105 по КККР), за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За рекреационни дейности". 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План 

за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по КККР с. Илаков рът (образуван от 

обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 32593.62.105 по КККР), за определяне на 

ново конкретно предназначение - "За рекреационни дейности". 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Пенка Цочева – председател на ПК “Устройства на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.30 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности", 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 даване на разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен № 32593.62.84 

по КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - "За 

рекреационни дейности": 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 отсъства 

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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 32593.62.84 по 

КККР с. Илаков рът (образуван от обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105 по КККР), за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

рекреационни дейности” 
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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 № 32593.62.84 (образуван при обединяване на 

имоти с № № 32593.62.62 и 32593.62.105) по КККР с. Илаков рът, за определяне на 

ново конкретно предназначение - „За рекреационни дейности”, с показатели на 

устройствена зона Ок2, съгласно ОУП на община Елена. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с проектен № 

32593.62.84 (образуван при обединяване на имоти с № № 32593.62.62 и 

32593.62.105) по КККР с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно 

предназначение - „За рекреационни дейности” с показатели на 

устройствена зона Ок2, съгласно ОУП на община Елена; 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с 

проектен № 32593.62.84 по КККР с. Илаков рът, 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 № 32593.62.84 по КККР с. Илаков рът, 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 „Би 

Ен Джей Партнерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, 

ЖК „Картала“, ул. „Александър Бурмов“ № 1, вх. „А“, ет. 3, ап. 9, ЕИК 204161857, 

представлявано от Борислав Иванов Христов - управител за имотите общинска 

собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. „Би Ен Джей Партнерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. В. 

Търново, ЖК „Картала“, ул. „Александър Бурмов“ № 1, вх. „А“, ет. 3, ап. 9, ЕИК 

204161857, представлявано от Борислав Иванов Христов - управител, да извършат 

за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2 и 

т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 
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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 

даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 

застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) 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 № 68429.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) 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 “Устройства на територията“ към Общински съвет 

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.06.2018 г. от 

17.30 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР 

(имот № 086110 по КВС) 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 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 даване на разрешение за изработване на проект 

за Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР 

(имот № 086110 по КВС) 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 отсъства 

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  № 93 / 28.06.2018 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване за имот № 68429.86.110 по КККР (имот    

№ 086110 по КВС) 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 № 68426.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) с. Средни 

колиби, попадащ 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. 

2. Разрешава изработването на: 

2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 

68426.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) с. Средни колиби, попадащ 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; 

2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот № 

68426.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) 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 № 68426.86.110 по КККР (имот № 086110 по КВС) 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 

Татяна Иванова Димитрова, с. Беляковец № 212, общ. В. Търново за имотите 

общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за 

трасета на техническата инфраструктура.  
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5. Татяна Иванова Димитрова, с. Беляковец № 212, общ. В. Търново да извърши за 

своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2 и т. 

2.3, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от 

настоящето решение. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 8-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:20 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 


