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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 7  
 

Днес 27 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 всички 17 общински съветника От 

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

заместник-кмета по Икономически дейности на общината г-н Йордан Димитров, 

секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-жа Силвия Мирянова – директор 

на дирекция „ФБМП“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината. 

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

Иванов – кмет на кметство с. Палици и г-жа Евгения Кандева – кметски наместник       

с. Мийковци. 

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

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

местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 

на заседанието в залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 

ред : 

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 за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на 

община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за 

подпомагане разходи за лечение. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17,  “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 за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. на 

община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ за 

подпомагане разходи за лечение. 

                                                                                                               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 за 

финансиране на капиталовите разходи за 2018 година на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2018 година на община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.12.2018 г. от 13.30 

часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година на 

община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани 

промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 

година на община Елена: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 

10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА ”ЗА” 

11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ ”ЗАЕ” 

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  № 155 / 27.12.2018 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 даде думата на 

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

отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за лечение. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 27.12.2018 г. от 13.30 

часа предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходи за лечение, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане 

разходи за лечение: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 156 / 27.12.2018 г. 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение 

 

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. Отпуска на Пламен Славчев Антонов, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 

Майско, община Елена, ул. „Кантона“ № 28, еднократна парична помощ в 

размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за подпомагане разходи за 

лечение. 
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2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по     

т. 1 от настоящото решение. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена      

г-н Стоян Златев закри 17-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:45 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 


