ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№9
Днес 26 юли 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 на Община Елена
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства г-н Сашо Топалов. От общинска администрация участие взеха: кмета на
общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета по Икономически дейности на
общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
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, г-н Стефан Иванов – кмет на кметство с.
Палици, г-жа Стела Михайлова – кмет на кметство с. Каменари, г-жа Донка Златева –
кметски наместник с. Костел.
Присъства г-жа Иванка Сиракова – Директор на Музей на Възраждането гр.
Елена.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
второто тримесечие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно изменение в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение за продаде на лица, определени в закон"
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Вн.: Председател ОбС
7. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване съгласие за увеличаване щатната численост в
Музей на Възраждането с една щатна бройка.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.: Председател ОбС
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от
дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено на 9 август 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2018 година
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане
участието на Стоян Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно
състезание в САЩ.
Вн.:Кмета на общината
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
второто тримесечие на 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на
община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно изменение в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение за продаде на лица, определени в закон".
Вн.:Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Вн.: Председател ОбС
7. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно даване съгласие за увеличаване щатната численост в
Музей на Възраждането с една щатна бройка.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Вн.: Председател ОбС
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от
дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново",
насрочено на 9 август 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2018 година.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане
участието на Стоян Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно
състезание в САЩ.
Вн.:Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 2018 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 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за второто
тримесечие на 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с
5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за информация за изменението на общинския
бюджет за второто тримесечие на 2018 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94 / 26.07.2018 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за второто
тримесечие на 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за
публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 30.06.2018 г.,
както следва:
1. По приходната част: 11 234 062 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 11 234 062 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена.
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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 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на
община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги общински съветници. Аз имам два въпроса. Първият
е поставянето на климатици в Детска ясла. Не съм против, но разумно ли е имайки в
предвид ниската възраст на децата? За мен е редно здравните органи да си дадат
становището. Второ: Настилката на детските съоръжения в Детска градина „Радост“ е с
технически проблем и не се използва. Ремонта е извършен неадекватно и ще се оскъпи
ли ремонт на ремонта?
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми господин председател, уважаема
г-жо Пеева, уважаеми общински съветници. Няма пречка да бъдат монтирани
климатици в Детска ясла. Практиката е да се използват климатици, като съвременната
технология позволява плавно регулиране на температурата, имат антибактериални
филтри. Предложението е направено от ръководителя на бюджетното звено. В детска
ясла има здравни работници. Относно ударопоглъщащата настилка на Детска градина
“Радост" – при мен няма постъпил сигнал за нередност. Незная от къде е Вашата
информация. Ако има недостатъци, те ще бъдат отстранени за сметка на изпълнителя.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани
промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2018 г. 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
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 95 / 26.07.2018 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал.3 от Закона за
публичните финанси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2018 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и
включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество 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
26.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за отмяна на действащата и приемане на нова
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 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
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
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10
11
12
13
14
15
16
17

БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

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

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 96 / 26.07.2018 г.
Относно: Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 във
връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Елена, приета с Решение № 39 / 30.04.2014 г. на
Общински съвет Елена.
2. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Елена.
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
изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища.
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
26.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за изменение в Наредбата за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински
жилища, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за изменение в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 97 / 26.07.2018 г.
Относно: Изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 45а от Закона за общинската собственост, чл.
8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища, както следва:
Чл. 51, ал. 2 добива следната редакция:
(2) Основната наемна цена за 1 кв. м полезна площ е 1,00 лв. месечно с включен
ДДС.
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение за
продаде на лица, определени в закон".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има намерение за
продаде на лица, определени в закон".
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 26.07.2018 г. от
17.15 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение за продаде на лица, определени в закон", като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение за продаде на лица, определени в закон":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 98 / 26.07.2018 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г. в частта „Имоти, които община Елена има
намерение да продаде на лица, определени в закон“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена през 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. в
частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица,
определени в закон”, със следния имот, частна общинска собственост:
Имот № 001163 по КВС на землището на гр. Елена, (проектен № 27190.128.99
по КККР на землището на гр. Елена), с площ 3.928 дка, начин на трайно
ползване: водостопанско съоръжение, граници: имоти №№ 001162 – пасище,
мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 001430 – полски път на община Елена, №
001158 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът е актуван като
частна общинска собственост с АОС № 1395 / 10.07.2018 г. вписан в Службата
по вписванията при Районен съд - Елена под № 849, акт № 137, том ІІІ на
12.07.2018 г.
2. Възлага на кмета на община Елена изготвянето на пазарна оценка от
независим оценител и внасянето ѝ за одобрение по реда на чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за приемане Отчет за дейността на
Общински съвет - Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 99 / 26.07.2018 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
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На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската
администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската
администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до
30.06.2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 100 / 26.07.2018 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА

11

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.07.2018 г.
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. съгласно
Приложение № 1, неразделна част 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
даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на Възраждането с една
щатна бройка.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на Възраждането с една
щатна бройка.
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 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на
Възраждането с една щатна бройка, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.07.2018 г. от 16:00 часа предложението за даване съгласие за увеличаване щатната
численост в Музей на Възраждането с една щатна бройка, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване съгласие за увеличаване щатната
численост в Музей на Възраждането с една щатна бройка:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
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“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – НЯМА, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 101 / 26.07.2018 г.
Относно: Даване съгласие за увеличаване щатната численост в Музей на
Възраждането с една щатна бройка
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде увеличена числеността в Музея на Възраждането с една
щатна бройка, считано от 01.08.2018 г.
2. Средствата, необходими за финансиране на новоразкритата щатна бройка, да
бъдат осигурени за сметка на собствени приходи и икономии от издръжка, без
промяна на плана за разходите на бюджетното звено.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за актуализиране състава на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за актуализиране състава на Местната
комисия за обществен ред и сигурност, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за актуализиране състава на Местната комисия за обществен
ред и сигурност:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 102 / 26.07.2018 г.
Относно: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и
сигурност
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Включва в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност Иван
Стефанов Зехиров, младши инспектор „Опазване на обществения ред“ в община
Елена.
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
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено на 9 август 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено на 9 август 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
25.07.2018 г. от 16.15 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по
точките от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико
Търново", насрочено на 9 август 2018 г., като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- 2.
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 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено на 9
август 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа
„за”, „против” - няма, „въздържали се”- 1.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено на
9 август 2018 г.:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 103 / 26.07.2018 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено
за 9 август 2018 г.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу за краткост „Асоциацията“), насрочено
за 9 август 2018 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет „Икономически дейности“ на община Елена.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр. Велико Търново“ за 2019 г. в размер на 29 000 (двадесет и девет
хиляди) лв.
3.2. По т. 2: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите
на Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от
получаването му.
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
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2018 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2018 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за второто тримесечие на 2018 година, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто тримесечие на 2018 година:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 104 / 26.07.2018 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто тримесечие на 2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто тримесечие на 2018 г. в размер на 400.57 лв., както следва:
- за пътни разходи с личен автомобил
190.57 лв.;
- за нощувки
80.00 лв.;
- за дневни разходи
130.00 лв.
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
отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Стоян Иванов Чомпов,
жител на община Елена, в международно състезание в САЩ.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Стоян Иванов Чомпов,
жител на община Елена, в международно състезание в САЩ.
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 25.07.2018 г. от 16.45
часа предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на
Стоян Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ,
като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”,
„против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отпускане на финансова помощ за подпомагане участието
на Стоян Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното

16

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 26.07.2018 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 105 / 26.07.2018 г.
Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Стоян
Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, в
изпълнение на Приоритет 2.1. „Насърчаване на икономическата активност и
кариерното развитие на младите хора“ от Общинския план за младежта в община
Елена за 2018 г., приет с Решение № 20 / 25.01.2018 г. и съобразно т. 1.2.3. от Решение
№ 7 / 25.01.2018 г. за приемане бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява разход в размер на 1000 лв. от бюджета на община Елена за
подпомагане на Стоян Иванов Чомпов, ЕГН **********, жител на гр. Елена,
ученик от XІ a клас през учебната 2017 - 2018 г. в СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр.
Елена, за участие в световното състезание „2018 Adobe Certified Associate World
Championship“ в САЩ за времето от 29 юли до 1 август 2018 г.
2. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи
по бюджета на община Елена.
3. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1
от настоящото решение.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 9-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:50 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС
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