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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 5  
 

Днес 29 ноември 2018 г. от 14:15 часа в Заседателната зала № 211 на Община 

Елена се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, 

като отсъства г-н Йордан Йорданов. От общинска администрация участие взеха: кмета 

на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета по Икономически дейности на 

общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, 

арх. Красимир Попов – главен архитект на общината, инж. Христо Симеонов – главен 

инженер на общината, инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ“,         

г-жа Петя Добрева-Костадинова-гл.експерт“ОСКП“. 

Присъстват: г-жа Юлия Стоянова – управител на „Хоспис - Елена“ ООД,           

г-жа Мария Тодорова – счетоводител на „Хоспис - Елена“ ООД. 

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 : 

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

 

1. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал. 2, 

т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с 

Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС  

3. Предложение относно приемане на Вътрешни правила за организацията и 

реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет-Елена. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Стратегия за Водено общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ община Елена и Златарица“, финансирана по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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5. Предложение относно определяне съдържанието на изявлението на 

представителя на общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по 

отношение освобождаване на досегашния и избор на нов управител на дружеството. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване 

право на собственост чрез замяна с равностоен имот частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение 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. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване и приемане на инвестициите на територията 

на община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико 

Търново. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по 

плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение – „За търговска и 

складова дейност“.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП 

„Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20кV. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отстраняване на явна техническа грешка за обекти 

публична общинска собственост – път между урбанизирана територия ул.“Долни 

Чукани“ – вилна зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо с 

югозападната граница на околовръстен полигон. 

                                                                                                               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 извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал. 2, 

т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с 

Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена. 

                                                                                                               Вн.: Председател ОбС  
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3. Предложение относно приемане на Вътрешни правила за организацията и 

реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет-Елена. 

                                                                                                               Вн.:Председател ОбС 

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 

предложение по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Стратегия за Водено общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ община Елена и Златарица“, финансирана по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно определяне съдържанието на изявлението на 

представителя на общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по 

отношение освобождаване на досегашния и избор на нов управител на дружеството. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

6. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване 

право на собственост чрез замяна с равностоен имот частна общинска собственост. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение 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. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно одобряване и приемане на инвестициите на територията 

на община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико 

Търново. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по 

плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение – „За търговска и 

складова дейност“.  

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП 

„Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20кV. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно отстраняване на явна техническа грешка за обекти 

публична общинска собственост – път между урбанизирана територия ул.“Долни 

Чукани“ – вилна зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо с 

югозападната граница на околовръстен полигон. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма на 

капиталовите разходи за 2018 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма на 

капиталовите разходи за 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 28.11.2018 г. от 16.20 

часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година, 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 влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

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 на капиталовите разходи за 2018 година: 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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” – 1. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 140 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на община Елена 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 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 ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за промяна наименованието на Комисията по чл. 25, 

ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана 

с Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – 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 

28.11.2018 г. от 16.00 часа предложението за промяна наименованието на Комисията по 

чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, 

избрана с Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена, като 

предлагат в съставът на Комисията, като резервен член да бъде включена г-жа 

Анастасия Тонева – Пеева. 

Подкрепили предложението с 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“  

няма. 

След проведените разисквания общинските съветници 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 промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал. 2, т. 3 

от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с 

Решение № 9 от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 141 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Промяна наименованието на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, избрана с Решение № 9 

от 26.11.2015 година на Общински съвет – Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

и § 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.11.2018 г. 

 

 6 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема наименованието на съществуващата комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да бъде 

променено на КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, в следния 

състав: 

Председател: Стоян Николаев Златев 

член:               Лазар Николов Костов  

член:               Зехра Халилова Салиева  

               Резервен член:  

                                       Анастасия Петкова Тонева- Пеева 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за приемане на Вътрешни правила за организацията и 

реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет-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 

28.11.2018 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Вътрешни правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на 

интереси в Общински съвет-Елена, като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-

Елена: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елена 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.10, във връзка с § 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и 

за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елена, 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 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Процедура чрез подбор – 

BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено 

общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ община Елена и 

Златарица“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

година чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено 

общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ община Елена и 

Златарица“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

година чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

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 

28.11.2018 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 

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

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Стратегия за Водено общностите местно развитие на Сдружение 

с нестопанска цел „МИГ община Елена и Златарица“, финансирана по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, 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 кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

по Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Стратегия за Водено общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ община Елена и Златарица“, финансирана по Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 143 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Процедура 

чрез подбор - BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата 

за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони 

   

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства по процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-19.080 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони с проектно предложение „Реконструкция на Лятно кино - гр. Елена“. 

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

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Елена 

(2014 - 2020), приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 

кандидатстване по цитираната схема за финансиране и да подаде проектното 

предложение в регламентирания срок. 

 

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 

определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото 

събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение освобождаване на досегашния и 

избор на нов управител на дружеството. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото 

събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение освобождаване на досегашния и 

избор на нов управител на дружеството, като уточни, че след внасяне на 

предложението от Административен съд е получено Решение, с което отменят като 

незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община 

Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества и помоли да 

отпадне чл. 24, т. 12 от Наредбата цитирана в основанието. 
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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 28.11.2018 г. от 16.20 

часа предложението за определяне съдържанието на изявлението на представителя на 

общината В Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение освобождаване 

на досегашния и избор на нов управител на дружеството.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. Искам да изкажа своята 

благодарност към Юлка Стоянова, за работата и до сега, за усилията и упоритостта, 

които влагаше. Мария Тодорова е човек, който познавам добре. С прекрасни 

впечатления съм от нея не само като човек, а и като добър професионалист. Пожелавам 

и да продължи успешната дейност на „Хоспис- Елена“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Няма как да не взема отношение. Благодаря на 

Юлка Стоянова. Трудно беше навремето, но успяхме и с годините Хосписа се утвърди, 

като добро лечебно заведение. Тя най-добре знае. Работата в Хосписа е специфична и 

неблагоприятна. Да се обгрижват тези хора е сложен процес. Благодаря на Мария 

Тодорова, че поема отговорният пост. Подкрепяме избора за управител на г-жа 

Тодорова, която е човек от „кухнята“, познава добре дейността. Пожелаваме и да 

развива и работи за по-доброто състояние на „Хоспис – Елена“. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за определяне съдържанието на изявлението на 

представителя на общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по 

отношение освобождаване на досегашния и избор на нов управител на дружеството: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 144 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Определяне съдържанието на изявлението на представителя на 

общината в Общото събрание на „Хоспис - Елена“ ООД по отношение 

освобождаване на досегашния и избор на нов управител на дружеството 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на Валентин Владимиров Гуцов, в качеството му на представител на 

Община Елена в Общото събрание на „Хоспис - Елена“ ООД: 

1.1. Да поиска свикване на Общото събрание на дружеството съгласно 

разпоредбите на Дружествения договор, като в дневния ред да бъде 

включена точка относно избор на нов управител на дружеството. 
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1.2. Да предложи и гласува „ЗА“ освобождаването от длъжност, но не и от 

отговорност за действията ѝ като управител на „Хоспис - Елена“ ООД, 

Юлка Йорданова Стоянова. 

1.3. Да предложи и гласува „ЗА“ избора на Мария Христова Тодорова за 

управител на „Хоспис - Елена“ ООД. 

1.4. Да предложи и гласува „ЗА“ оправомощаване на кмета на Община 

Елена инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи договор за управление за 

срок от 5 години с Мария Христова Тодорова. 

2. Възлага на кмета на Община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, в случай на 

взети положителни решения от Общото събрание на „Хоспис - Елена“ ООД по т. 

1.2, т. 1.3. и т. 1.4. от настоящото решение, да организира всички необходими 

действия по сключването на договор за управление с Мария Христова Тодорова. 

 

Думата бе поискана от г-жа Мария Тодорова. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Мария Тодорова:  Благодаря за подкрепата. Ще ми бъде много трудно, но ще се борим 

за да развиваме „Хоспис-Елена“. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Трудни времена в сложна конкурентна 

ситуация. Благодаря на общинските съветници за подкрепата на внесеното 

предложение. Дейността на „Хоспис- Елена“ е в интерес на жителите на град Елена. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване право на 

собственост чрез замяна с равностоен имот частна общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване право на 

собственост чрез замяна с равностоен имот 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 28.11.2018 г. от 

16.40 часа предложението за допълване на програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2018 година и даване на съгласие за придобиване 

право на собственост чрез замяна с равностоен имот 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 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 година и даване на съгласие 

за придобиване право на собственост чрез замяна с равностоен имот частна общинска 

собственост: 
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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  № 145 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2018 г. и даване на съгласие за придобиване право на 

собственост чрез замяна с равностоен имот 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 чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 21, ал. 4 и 

ал. 5, чл. 34, ал. 4  от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2 т. 5, чл. 

35, ал. 1, т. 2  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 / 25.01.2018г. на 

Общински съвет Елена в частта: „Имоти които Общината има намерение да 

предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица“, със следния 

имот общинска частта собственост:  

Имот с идентификатор  27190.14.124 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри (КККР) на землището на гр. Елена, местност „Кръста“, с площ от 9 774 

кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници 

на имота: имоти с идентификатори 27190.14.179, 27190.14.184, 27190.14.189, 

27190.14.145, 27190.14.44, 27190.14.178, 27190.501.138 по КККР на землището на гр. 

Елена. Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 1410 / 
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12.11.2018 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена, под 

№ 1591, том VІ, на 12.11.2018 г. 

2. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижим имот, находящ 

се в землището на гр. Елена, чрез замяна с равностоен такъв, като в същото време 

приема цените на имотите съгласно изготвените пазарни оценки, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 27190.108.37 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Елена (стар идентификатор 

№ 108037 по КВС на землището на гр. Елена), местност „Владова лъка“, с площ от 

7 045 кв. м. с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, при граници: имоти с идентификатори 

27190.108.38, 27190.108.96, 27190.108.39, 27190.108.43, 27190.108.92 по КККР на гр. 

Елена. Съгласно Нотариален акт № 101, том VІІ, рег. № 4598, дело 1258 от 2008 г. 

на нотариус Йордан Цончев, рег. № 321 по Регистъра на Нотариалната камара в 

България, вписан в Службата по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 

1474 / 2008 г. том VІІ, имотът е собственост на Красимир Костадинов Николов с 

EГH **********, л.к. № *********, изд. на 06.06.2016 г. от МВР - Велико Търново, с 

адрес: гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 15 и съпругата му Сийка Кирилова 

Николова с ЕГН **********, л.к. № *********, изд. на 25.07.2017 г. от МВР - 

Велико Търново, с адрес: гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 15.  

Пазарната оценка на имота е в размер на 4 100 лв. (четири хиляди и сто лева). 

Същата е изготвена от лицензирания оценител „Дупалов” ООД с ЕИК 104603922, 

притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 

21.12.2010 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите 

оценители в България. 

В замяна на имот с идентификатор 27190.14.124 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Елена, местност „Кръста“, с 

площ от 9 774 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при 

граници на имота: имоти с идентификатори 27190.14.179, 27190.14.184, 

27190.14.189, 27190.14.145, 27190.14.44, 27190.14.178, 27190.501.138 по КККР на 

землището на гр. Елена. Имотът е актуван като частна общинска собственост с 

АОС № 1410 / 12.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. 

Елена, под № 1591, том VІ, на 12.11.2018 г. 

Пазарната оценка на имота е в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева). 

Същата е изготвена от лицензирания оценител „Дупалов” ООД с ЕИК 104603922, 

притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 900100106 от 

21.12.2010 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите 

оценители в България. 

3. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички 

фактически и правни действия, свързани с  изпълнението на настоящото решение. 
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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 

съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими 

имоти, находящи се в землището на гр. Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими 

имоти, находящи се в землището на гр. Елена, като помоли да се добави т. 1.47. 

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦОНЧЕВА, собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр. Елена, тъй като договорът се е 

върнал след като предложението е внесено в Общинският съвет. 

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 28.11.2018 г. от 

16.40 часа предложението за съгласие за придобиване право на собственост чрез 

покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. 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 съгласие за придобиване право на собственост 

чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”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  № 146 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба 

на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена 
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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. 1 и чл. 34, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижими имоти, 

находящи се в землището на гр. Елена, чрез сключване на договори за покупко-

продажба със следните собственици: 

 1.1. АНКА ДИМИТРОВА АНТОНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Лясковец, ул. „Никола Козлев“ № 99, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.9, 27190.197.10, 27190.197.25, 27190.197.87, 27190.197.29, 27190.197.86, 

27190.197.7, 27190. 197.8, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 124, 96 лв. (сто 

двадесет и четири лева и 96 ст.); 

1.2. МАРИЯ ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Лясковец, ул. „Чумерна“ № 16, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.9, 27190.197.10, 27190.197.25, 27190.197.87, 27190.197.29, 27190.197.86, 

27190.197.7, 27190. 197.8, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 124, 96 лв. (сто 

двадесет и четири лева и 96 ст.); 

1.3. НАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Лясковец, ул. „Недю Жеков“ № 13, е собственик на една дванадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 2999 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.9, 27190.197.10, 27190.197.25, 27190.197.87, 27190.197.29, 27190.197.86, 

27190.197.7, 27190. 197.8, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 124, 96 лв. (сто 

двадесет и четири лева и 96 ст.); 

1.4. НАДЕЖДА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. В. Търново, ул. „Филип Тотю “ № 17, вх. А, ет. 5 е собственик на една 

дванадесета идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 339 лв. (триста тридесет и девет лева); 

1.5. ПЕТЪР ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Варна, р-

н Приморски, ул. „Царевец “ № 55, вх. 3, ет. 6, ап. 101 е собственик на една 

тридесет и шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на 

гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при 

граници на имота: при граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 

27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 113 лв. (сто и тринадесет лева); 
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1.6. ИВАНКА ПЕТРОВА ВЕЛЧЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Варна, р-н Приморски, ул. „Царевец “ № 55, вх. 3, ет. 6, ап. 101 е собственик на 

една тридесет и шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в 

землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 

кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 113 лв. (сто и тринадесет лева); 

1.7. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВЕЛЧЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Варна, р-н Одесос, ул. „Георги Раковски “ № 100, ет. 4, ап. 14 е собственик на една 

тридесет и шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на 

гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при 

граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 113 лв. (сто и тринадесет лева); 

1.8. МАРИНКА НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Варна, р-н Одесос, ул. „Доктор Петър Берон “ № 12 е собственик на една 

деветдесет и шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището 

на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при 

граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 42,38 лв. (четиридесет и два лева и 38 ст.); 

1.9. СНЕЖАНА БАЕВА МУНДРИКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

област Добрич, с. Оброчище, ул. „Тунджа “ № 17 е собственик на една сто 

деветдесет и втори идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището 

на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при 

граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 21, 19 лв. (двадесет и един лева и 19 ст.); 

1.10. БОЯН ЙОРДАНОВ МУНДРИКОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

област Добрич, с. Оброчище, ул. „Тунджа “ № 19 е собственик на една сто 

деветдесет и втори идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището 

на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при 

граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 21, 19 лв. (двадесет и един лева и 19 ст.); 

1.11. ИВАН НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: област 

Добрич, с. Оброчище, ул. „Тунджа “ № 17 е собственик на една деветдесет и шести 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 42, 38 лв. (четиридесет и два лева и 38 ст.); 

1.12. ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: област 

Добрич, с. Оброчище, ул. „Перуника “ № 2 е собственик на една деветдесет и 

шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, 

за сумата от 42, 38 лв. (четиридесет и два лева и 38 ст.); 
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1.13. ТОШО ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Варна, 

р-н Аспарухово, ж.к. „Дружба – Аспарухово“ № 18, , вх. А, ет. 3, ап. 9 е собственик 

на една двадесет и четвърти идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в 

землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 

кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 169,50 лв. (сто шестдесет и девет лева и 50 ст.); 

1.14. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Кършовска“ № 38 е собственик на една четиридесет и осми идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 84,75 

лв. (осемдесет и четири лева и 75 ст.); 

1.15. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Кършовска“ № 38 е собственик на една четиридесет и осми идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 84,75 

лв. (осемдесет и четири лева и 75 ст.); 

1.16. МИЛКА ДИМЧЕВА НИКОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Поморие, ул. „Средна гора“ № 5 е собственик на една четиридесет и осми идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

84,75 лв. (осемдесет и четири лева и 75 ст.); 

1.17. МАРИЙКА МИЛАНОВА ВАСИЛЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Варна, р-н Одесос, бул. „Сливница“ № 8, ет. 4, ап. 17 е собственик на една 

осемнадесета идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 226 лв. (двеста двадесет и шест лева); 

1.18. МАРИЯ МИХАИЛОВА НЕДЯЛКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Марин Дринов “ № 43, ет. 3, ап. 11 е собственик на 

една шеста идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 678 лв. (шестстотин седемдесет и осем лева); 

1.19. ЗДРАВКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Й. Й. Брадати “ № 39 е собственик на една двадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 27, 93 лв. (двадесет 

и седем лева и 93 ст.); 
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1.20.  КИРЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. В. 

Търново, ул. „Др. Цончев “ № 23, вх. А, ет. 2, ап. 5 е собственик на една двадесета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

27, 93 лв. (двадесет и седем лева и 93 ст.); 

1.21. НЕДКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Й. Й. Брадати “ № 39 е собственик на една двадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 27, 93 лв. (двадесет 

и седем лева и 93 ст.); 

1.22. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВ МАЛЕШКОВА с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Елена, ул. „В. Левски “ № 85 е собственик на една двадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 27, 93 лв. 

(двадесет и седем лева и 93 ст.); 

1.23. МАРИЯ ТОДОРОВА СТАНКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Варна, р-н Младост, ж.к. „Възраждане“ № 18, ет. 4, ап. 82 е собственик на една 

двадесета идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата 

от 27, 93 лв. (двадесет и седем лева и 93 ст.); 

1.24. ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. 

Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 72, ет.3, ап. 

7 е собственик на три двадесети идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в 

землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 

кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 

лв./дка, за сумата от 83, 78 лв. (осемдесет и три лева и 78 ст.); 

1.25. ИЛИЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Н. Петров“ № 75А, ет. 5, ап. 15 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

55, 85 лв. (петдесет и пет лева и 85 ст.); 

1.26. БОРИС ИВАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Горна 

Оряховица, ул. „Н. Петров“ № 75А, ет. 5, ап. 15 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

55, 85 лв. (петдесет и пет лева и 85 ст.); 
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1.27. МАРИЯ ИЛИЕВА ДИМОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 19, ет. 6, ап. 22 е собственик на една пета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.29, 27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 

111,70 лв. (сто и единадесет лева и 70 ст.); 

1.28. ИЛИЯ СТЕФАНОВ ФЪРТУНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Щастие“ № 26 е собственик на една пета идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.5 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 1117 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.29, 

27190.197.86, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 111,70 лв. (сто и единадесет лева 

и 70 ст.); 

1.29. ЗДРАВКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Й. Й. Брадати “ № 39 е собственик на една двадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79 при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 59,13 лв. (петдесет и девет лева и 13 ст.); 

1.30.  КИРЧО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. В. 

Търново, ул. „Др. Цончев “ № 23, вх. А, ет. 2, ап. 5 е собственик на една двадесета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 59,13 лв. (петдесет и девет лева и 13 ст.); 

1.31. НЕДКО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Й. Й. Брадати “ № 39 е собственик на една двадесета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с 

НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 59,13 лв. (петдесет и девет лева и 13 ст.); 

1.32. ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВ МАЛЕШКОВА с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Елена, ул. „В. Левски “ № 85 е собственик на една двадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, местност 

„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на имота: имоти 

№№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 59,13 лв. (петдесет и девет лева и 13 ст.); 

1.33. МАРИЯ ТОДОРОВА СТАНКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Варна, р-н Младост, ж.к. „Възраждане“ № 18, ет. 4, ап. 82 е собственик на една 

двадесета идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. 

Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена 

от 500 лв./дка, за сумата от 59,13 лв. (петдесет и девет лева и 13 ст.); 
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1.34. ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. 

Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 72, ет.3, ап. 

7 е собственик на три двадесети идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в 

землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 

кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 

27190.197.79, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 177, 38 лв. (сто седемдесет и 

седем лева и 38 ст.); 

1.35. ИЛИЯНА ИВАНОВА ИЛИЕВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Н. Петров“ № 75А, ет. 5, ап. 15 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 118,25 лв. (сто и осемнадесет лева и 25 ст.); 

1.36. БОРИС ИВАНОВ ИЛИЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Горна 

Оряховица, ул. „Н. Петров“ № 75А, ет. 5, ап. 15 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 118,25 лв. (сто и осемнадесет лева и 25 ст.); 

1.37. МАРИЯ ИЛИЕВА ДИМОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 19, ет. 6, ап. 22 е собственик на една пета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, 

местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на 

имота: имоти №№ 27190.197.6, 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 

500 лв./дка, за сумата от 236,50 лв. (двеста тридесет и шест лева и 50 ст.); 

1.38. ИЛИЯ СТЕФАНОВ ФЪРТУНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Габрово, ул. „Щастие“ № 26 е собственик на една пета идеални части от поземлен 

имот с № 27190.197.4 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП 

„пасище“, с площ от 2 365 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.6, 

27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.79, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 236,50 

лв. (двеста тридесет и шест лева и 50 ст.); 

1.39. ДИАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Стара Загора, ул. „Въча“ № 13 е собственик на една десета идеални части от 

поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с 

НТП „овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.33, 27190.166.63 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.40. ЙОРДАНКА МИХАИЛОВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: 

гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, вх. Г, ет. 4, ап. 12 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 
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27190.166.33, 27190.166.63 при цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто 

четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.41. ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА НИКОЛАЕВА с ЕГН **********, с постоянен 

адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 47, ет. 1, ап. 1 е собственик на една пета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 

27190.166.33, 27190.166.63 при цена от 500 лв./дка, за сумата от 297, 60 лв. (двеста 

деветдесет и седем лева и 60 ст.); 

1.42. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Кършовска“ № 38 е собственик на една десета идеални части от поземлен 

имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.33, 27190.166.63 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.43. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Елена, 

ул. „Кършовска“ № 38 е собственик на една десета идеални части от поземлен 

имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.33, 27190.166.63 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.44. НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Казаци“ № 7 е собственик на една десета идеални части от поземлен 

имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, местност „Млаката“, с НТП 

„овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 27190.166.33, 27190.166.63 при 

цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.45. КОЙКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Горна Оряховица, ул. „Панайот Цвикев“ № 18, ет. 4 е собственик на една десета 

идеални части от поземлен имот с № 27190.166.25 в землището на гр. Елена, 

местност „Млаката“, с НТП „овощна градина“, с площ от 2 976 кв.м. при граници 

на имота: имоти №№ 27190.166.84, 27190.166.26, 27190.166.81, 27190.166.82, 

27190.166.33, 27190.166.63 при цена от 500 лв./дка, за сумата от 148, 80 лв. (сто 

четиридесет и осем лева и 80 ст.); 

1.46. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 48, е собственик на една осемнадесета идеални 

части от поземлен имот с № 27190.198.16 в землището на гр. Елена, местност 

„Млаката“, с НТП „нива“, с площ от 2000 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.198.15, 27190.198.17, 27190.198.24, 27190.949.14, при цена от 500 лв./дка, за 

сумата от 55, 56 лв. (петдесет и пет лева и 56 ст.); 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.11.2018 г. 

 

 21 

1.47. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦОНЧЕВА с ЕГН *********, с постоянен адрес: гр. В. 

Търново, ул. „Освобождение“ № 57, е собственик на една осма идеални части от 

поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, 

с НТП „нива“, с площ от 2 999 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 

27190.197.9, 27190.197.10, 27190.197.25, 27190.197.87, 27190.197.29, 27190.197.86, 

27190.197.7, 27190. 197.8, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 187,44 лв. (сто 

осемдесет и седем лева и 44 ст.); 

2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички 

фактически и правни действия, свързани с  изпълнението на 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 28.11.2018 г. от 

16.40 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 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 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 ”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” 
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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” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 147 / 29.11.2018 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 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: поземлен имот с идентификатор 10522.500.9 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. 

Буйновци с площ от 189 кв. м., начин на трайно ползване: за комплекс за 

образование, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 

10522.500.9.1 с площ от 79 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена. Имотът 

е актуван с АОС № 1363 / 20.06.2017 г., вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд - гр. Елена под № 705 от 27.06.2017 г. 

2. Утвърждава начална тръжна цена за имота от 1690 (хиляда шестстотин и 

деветдесет) лева без включен ДДС,  от които стойността на земята е 600 

(шестстотин) лева. 

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. 
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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. 

 

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 

одобряване и приемане на инвестициите на територията на община Елена, извършени 

от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико Търново. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване и приемане на инвестициите на територията на община Елена, 

извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико Търново. 

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 28.11.2018 г. от 16.20 

часа предложението за одобряване и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико 

Търново, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. На основание чл. 23, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 37 от ЗМСМА,      

г-н Стефан Минчев не участва в гласуването.  

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 28.11.2018 г. от 

16.40 часа предложението за одобряване и приемане на инвестициите на територията на 

община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Велико 

Търново, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. На основание чл. 23, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 37 от ЗМСМА, г-н 

Стефан Минчев не участва в гласуването.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги общински съветници. Ще кажа, че ще подкрепя 

предложението. Имам един въпрос, който не касае предложението, ако прецените го 

допуснете. Въпросът ми е свързан с водоснабдяването на с. Майско. От известно време 

са на режим.  

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Стефан Минчев – общински съветник: Ако ми позволите, като Управител на ВиК 

дружеството в Елена, ще внеса някои уточнения. Действително около два месеца 

жителите на с. Майско са на режим. Това положение е всяка година в края на есента. 

При засушаване се стига до недостиг на вода. Сега се работи по възстановяване на 

водоизточник, който на времето е бил изоставен по необясними причини. И в момента 

дружеството работи по възстановяването на водоизточника, дано да компенсира 

недостига на вода. Че селото е на режим е силно казано, тъй като водоподаването е в 

по-големия времеви диапазон. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 23, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 37 от ЗМСМА, 

помоли г-н Стефан Минчев да не участва в гласуването, след което на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за одобряване и приемане на инвестициите на 

територията на община Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. 

Велико Търново: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ Не участва в гласуването 

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” 
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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  № 148 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Одобрение и приемане на инвестициите на територията на община 

Елена, извършени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. 

Велико Търново през 2018 г. 

 

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. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, както и §9, ал. 

10 от Преходните и заключителни разпоредби към същия (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., 

изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, 

град Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната 

комисия съгласно Протокол от 15.11.2018 г. и възлага на кмета на Общината да 

приеме с двустранен Приемо-предавателен протокол активи: 

1.1. GSM-система за управление на водоеми AQUA-1000 – 2 бр., съответно за 

ПС „Светославци" - с. Светославци и НР „Константин“ - с. Константин, на 

обща стойност 1 701.00 лв. 

1.2. Помпа WILO за ПС „Ребревци“ - с. Ребревци на стойност 2 199.13 лв. 

1.3. Водомери – 2 бр., съответно за НР „Палици“ - с. Палици и НР „Усои 2“, 

гр. Елена на стойност 968.63 лв. 

1.4. Водопровод в с. Марян на стойност 1 129.09 лв. 

1.5. Водопровод в с. Константин, ул. „Крайна“ от № 2 до № 12 на стойност 

635.94 лв. 

2. На основание чл. 198ж от Закона за водите (ЗВ) и § 9, ал. 10 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във 

връзка с чл. 198б, т.  2 от Закона за водите, Община Елена да предаде 

новоизградените дълготрайни материални активи, приети с приемо-предавателен 

протокол, за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от В и К „Йовковци“ ООД, Велико Търново (А ВиК). 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 29.11.2018 г. 

 

 26 

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и    

т. 5, и ал. 6 от Закона за водите, и при условията на сключения между А ВиК и „В 

и К „Йовковци“ ООД, гр. В. Търново договор, който е в сила от 01. 06. 2016 г., 

Община Елена да предаде за  стопанисване, поддържане и експлоатация на 

оператора В и К „Йовковци“ ООД активите по т. 2; 

4. Упълномощава кмета на Община Елена да предприеме необходимите действия 

по изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение като за целта изпрати 

уведомление до Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново, ведно с приложени копия 

на необходимите документи. 

 

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 

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

за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по плана на с. Палици, за определяне 

на ново конкретно предназначение – „За търговска и складова дейност“.  

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 новообразуван имот пл. № 236 по плана на с. Палици, за 

определяне на ново конкретно предназначение – „За търговска и складова дейност“.  

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2018 г. от 

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

Подробен устройствен план – План за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по 

плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение – „За търговска и 

складова дейност“, 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 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 новообразуван имот пл. № 236 

по плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение – „За 

търговска и складова дейност“: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗА” 
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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  № 149 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на новообразуван имот пл. № 236 по 

плана на с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

търговска и складова дейност” 

 

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 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 (ПУП - ПЗ) на новообразуван имот пл. № 236 по плана на с. Палици, 

за определяне на ново конкретно предназначение - „За търговска и складова 

дейност”, с показатели по ПУП - ПЗ. 

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

(ПУП - ПЗ) на новообразуван имот пл. № 236 по плана на с. Палици, за определяне 

на ново конкретно предназначение - „За търговска и складова дейност” с 

показатели по ПУП - ПЗ. 

 

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 Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект 

– кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 

20кV. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен 

обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града 

запад“ 20кV. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2018 г. от 

17.00 часа предложението за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни 

Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20кV, 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 влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН между ЕПО към ТП 

„Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20кV: 

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  № 150 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе 

на линеен обект - кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV 

и ЕП „Града запад“ 20 кV 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, чл. 64, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката, чл. 7, ал. 2 

Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе линеен обект - 

изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) между ЕПО към ТП 

„Долни Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20 кV, по източната граница на имот 

№ 27190.506.92 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

стопанисван от община Елена. Трасето е с обща дължина 73 лин. м. и площ на 

сервитута 292 кв. м., изцяло в имот № 27190.506.92 по КККР.   
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2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на 

ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти за частта от 

трасето по т. 1. след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по 

чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред 

Административен съд - гр. В. Търново. 

 

 

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 

отстраняване на явна техническа грешка за обекти публична общинска собственост – 

път между урбанизирана територия ул.“Долни Чукани“ – вилна зона „Местност 

Черешките“ и водосборно дере, граничещо с югозападната граница на околовръстен 

полигон. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отстраняване на явна техническа грешка за обекти публична общинска собственост – 

път между урбанизирана територия ул.“Долни Чукани“ – вилна зона „Местност 

Черешките“ и водосборно дере, граничещо с югозападната граница на околовръстен 

полигон. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 28.11.2018 г. от 

17.00 часа предложението за отстраняване на явна техническа грешка за обекти 

публична общинска собственост – път между урбанизирана територия ул.“Долни 

Чукани“ – вилна зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо с 

югозападната граница на околовръстен полигон, 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 отстраняване на явна техническа грешка за 

обекти публична общинска собственост – път между урбанизирана територия 

ул.“Долни Чукани“ – вилна зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо 

с югозападната граница на околовръстен полигон: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 / 29.11.2018 г. 

 

Относно: Отстраняване на явна фактическа грешка за обекти публична общинска 

собственост – път между урбанизирана територия  ул. „Долни Чукани“ – вилна 

зона „Местност Черешките“ и водосборно дере, граничещо с югозападната 

граница на околовръстен полигон „Долни Чукани“ 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 51, ал. 1, т. 3, чл. 53б от Закона за кадастъра и имотния 

регистър, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

1. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите процедури за 

изработване на Проект за изменение на Кадастрална карта и кадастрални 

регистри на землище гр. Елена за отразяване на обекти публична общинска 

собственост – път и водосборно дере.  

2. Дава съгласие за изработване при необходимост на Подробен устройствен план 

План за регулация за частична корекция в северозападната част на околовръстен 

полигон „Долни Чукани“, в зоната на имоти с № № 27190.966.53, 27190.966.11, 

27190.966.76 и 27190.966.20. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 15-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 


