
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 6  
 

Днес 13 декември 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,   

г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, инж. Христо Симеонов – 

главен инженер на общината. 

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 приемане на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 

2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 г. 

                                                                                                               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 
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2. Предложение относно приемане на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 

2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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 12.12.2018 г. от 17.15 

часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма на капиталовите разходи за 2018 година, като след 

проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 гласа „за”, „против” - няма, 

„въздържали се”- 2. 

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 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се.  

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 / 13.12.2018 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 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 

приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането 

на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 2019 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по 

събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането 

на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 2019 г., като внесе пояснение, че 

данъчната тежест, която ще понесат физическите и юридическите лица за следващата 

година няма да бъде променена. 

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 12.12.2018 г. от 17.15 

часа предложението за приемане на план - сметка за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови 

отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на 

територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 

2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27, 

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

поименно гласуване предложението за приемане на план - сметка за приходите и 

разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за 

битови отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено 

ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци  за 2019 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” 

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  № 153 / 13.12.2018 г. 

 

Относно: Приемане на план - сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както 

и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията 

на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация; чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. ал. 1 и 2 от Закона 

за местните данъци и такси (ЗМДТ), във връзка с глава втора „Местни такси”, раздел 

първи „Такса за битови отпадъци” от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (НОАМТЦУ), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, във връзка с чл. 18, ал. 2 от 

НОАМТЦУ за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране и 

сметоизвозване, депониране на битови отпадъци и почистване на площите за 

обществено ползване на територията на община Елена през 2019 г. съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение; 
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2. Приема цени за обслужване на съдове за твърди битови отпадъци за 2019 г., 

включващи разходите по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депата; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и обезвреждането им, 

включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, в съответствие с чл. 67, ал.1 от ЗМДТ и чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУ 

съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Определя размер на таксата за битови отпадъци за 2019 г. в промил поотделно 

за всяко населено място в община Елена, в съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и 

чл. 18, ал. 2 от НОАМТЦУ, съгласно Приложение № 3 към 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 

съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Йовковци ООД гр. 

Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 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 ВиК Йовковци ООД гр. 

Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 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 

12.12.2018 г. от 17.00 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 ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново, насрочено за 

21.12.2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа 

„за”, „против” - няма, „въздържали се”- 1. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Въздържалият се в комисията съм аз, но утрото е 

по-мъдро от вечерта. Понякога се налага да сменим позицията си. Прав е г-н Млъзев и 

аз ще подкрепя предложението му. Аз промених позицията си и ще подкрепя внесеното 

от кмета на общината предложение, като Ви приканвам и Вас да го подкрепите. Става 

въпрос за една морална позиция. Тези 1 000 лв. са една символична санкция. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги. Проблема с това ВиК е принципен. Положението ще се влошава, 

няма да става по-добре. ВиК е станало монополист, а където има монопол, нищо хубаво 

не ни чака. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми г-н председател, уважаеми               

г-н Моллов, уважаеми общински съветници. ВиК е наистина единствения воден 

оператор на територията на областта, но това се случи с промените в Закона за водите. 

Работим в партньорство, нека запазим добрия тон. Искам да благодаря и за подкрепата 

от г-н Топалов. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 
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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 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 ВиК Йовковци ООД гр. Велико Търново, насрочено за 21.12.2018 г.: 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 / 13.12.2018 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 21 декември 2018 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с 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 21 декември 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, заместник-

кмет „Икономически дейности“ на община Елена. 

3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на 

предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от 

него, както следва: 

3.1. По т. 1: „ЗА“ съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на активите, изготвен от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново съгласно чл. 4.2, б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги. 

3.2. По т. 2: „ЗА“ съгласуване на План за действие при аварии), изготвен от 

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново съгласно чл. 13.1, б. „б“ от 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги. 
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3.3. По т. 3: „ПРОТИВ“ предложения проект на решение за претендиране на 

неустойка към „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на основание 

чл.10.2, б. “б“ - за неточна писмена информация при представяне на План за 

опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и 

програма за управление на отпадъците (включително утайките) по чл.5.5, 

б.“а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги.  

3.4. По т. 4: 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. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 16-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:20 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова  

ст.експерт“АТО на ОбС 


