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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  
 

Днес 24 януари 2019 г. от 14:15 часа в Голямата зала 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 Хуманитарни дейности на общината г-жа Десислава Шопова, 

заместник-кмета по Икономически дейности г-н Йордан Димитров, г-жа Силвия 

Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, инж. Димитрина Иванова – директор на 

дирекция „УТОС“, инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината, г-жа Петя 

Добрева-Костадинова – гл.експерт „ОСКП“, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт 

„Протокол и връзки с обществеността“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:               

инж. Николай Колев – кмет на кметство с. Беброво, г-н Стоян Комитов – кмет на 

кметство с. Константин, г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство с. Майско, г-н Стефан 

Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство              

с. Илаков рът, г-н Стефан Котуков – кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Стела 

Михайлова – кмет  на кметство с. Каменари, г-жа Евгения Кандева - кметски наместник 

с. Мийковци, г-н Стоян Вараджаков - кметски наместник на с. Руховци, г-жа Катя 

Цвяткова – кметски наместник с. Блъсковци, г-жа Росица Стефанова – кметски 

наместник с. Тодювци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник с. Дрента,                   

г-жа Севджан Османова – кметски наместник с.Бойковци, г-жа Сийка Николова – 

кметски наместник с. Марян, г-жа Снежана Стоянова – кметски наместник с. Средни 

колиби,   г-н Румен Стойков - кметски наместник с. Яковци, г-жа Стефка Христова – 

кметски наместник с. Гърдевци, г-жа Донка Златева – кметски наместник с. Костел,  

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 информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промени в структурата на общинската администрация. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 
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4. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите 

събития в община Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно изменения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно приемане на Наредба за упражняване правата на 

собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, 

както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация   

Вн.:Кмета на общината       

10. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 

2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за 

отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на съгласие относно размера на членския внос 

на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за 2018 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

16. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските 

съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския 

съвет. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като      

т. 19 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за съгласуване на 

мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 февруари 2019 г. 

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 постъпилото предложение, като т. 19 в проекта за дневен ред да бъде 

включено предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния 

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

от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

19 февруари 2019 г.: 

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

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 информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз на община Елена за 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промени в структурата на общинската администрация. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

4. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2018 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно приемане на Календар на спортно-туристическите 

събития в община Елена през 2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно изменения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно приемане на Наредба за упражняване правата на 

собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, 

както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация   

Вн.:Кмета на общината     
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10. Предложение относно приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

11. Предложение относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 

2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

12. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

13. Предложение относно определяне на условия, ред и начални цени за 

отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и 

пасищата. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

14. Предложение относно даване на съгласие относно размера на членския внос 

на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица". 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

15. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета 

на община Елена за постигнати резултати за 2018 година. 

                                                                                                              Вн.:Председател ОбС 

16. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на 

кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

17. Предложение относно изплащане на възнаграждения на общинските 

съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския 

съвет. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

18. Предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена. 

                                                                                                               Вн.:Кмета на общината  

19. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от 

дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, 

насрочено за 19 февруари 2019 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 

информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 

година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за 

четвъртото тримесечие на 2018 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за информация за изменението на общинския 

бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

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  № 1 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото 

тримесечие на 2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на 

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения 

план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.12.2018 г., 

както следва: 

1. По приходната част: 12 257 406 лв., разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. По разходната част: 12 257 406 лв., разпределени по функции и дейности, 

съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3. 
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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 

утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на 

община Елена за 2018 г. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

на община Елена за 2018 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства 

от Европейския съюз на община Елена за 2018 г., като след проведените разисквания 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

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

поименно гласуване предложението за утвърждаване на Актуализиран разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2018 г. 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 

4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА ”ЗА” 

5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 

6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА ”ЗА” 

7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА” 

8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА ”ЗА” 

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  № 2 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2018 г. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 144, ал. 4  от Закона за 

публичните финанси и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
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бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Утвърждава Актуализиран годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2018 г. съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

промени в структурата на общинската администрация. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за промени в структурата на общинската администрация. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

23.01.2019 г. от 15.30 часа предложението за промени в структурата на общинската 

администрация, 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 промени в структурата на общинската администрация. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Промени в структурата на общинската администрация  

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с изискванията на Регламент 

(ЕС) 2016 / 679, чл. 12, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и § 10, 

ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя свое Решение № 16 / 28.01.2016 г. 

2. Приема структура на общинската администрация и дейностите към нея, в сила 

от 1 януари 2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето 

решение. 
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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 

отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

през 2018 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2018 година. 

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 24.01.2018 г. от 

16.15 часа предложението за отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2018 година, като след проведените 

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

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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 отчет за състоянието на общинската собственост 

и резултатите от нейното управление през 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 ”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  № 4 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2018 година 
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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. 17, ал. 1, т. 1 от същия; чл. 

66а от Закона за общинската собственост; чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2018 година съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 

година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 

2019 година. 

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 23.01.2019 г. от 

16.15 часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха 

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

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост 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. 

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 Програма за управление и 

разпореждане с общинската собственост 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” 
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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  № 5 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2019 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

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

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Елена през 2019 г. 

 

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 

приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2019 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2019 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

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

22.01.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Календар на културните 

събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г., 

като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Календар на културните събития и 

честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г.: 

“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  № 6 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2019 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. 17, ал. 1, т. 5 от същия,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на културните събития и честванията на национални и 

местни празници в община Елена през 2019 г.  

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, 

както и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на 

събитията в рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

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 

приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 

година. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 

година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 22.01.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на 

Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 г., като го 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на Календар на спортно-туристическите събития 

в община Елена през 2019 г.: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община 

Елена през 2019 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. 17, ал. 1, т. 10 от същия,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 

2019 г.  

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, 

както и да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на 

събитията в рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

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 

изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

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

23.01.2019 г. от 15.30 часа предложението за изменения в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Елена, като след проведените 

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

„въздържали се”- няма. 
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за изменения в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена, като след проведените разисквания 

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

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изменения в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община 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  № 8 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при 

спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена както следва: 

1. Текстът на чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция: 

(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията 

на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след 

промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на 

специален закон. 

2. Текстът на чл. 9 придобива следната редакция: 

Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 

данък съответно на частите си. 

3. Текстът на чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция: 

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за 

сметка на останалите. 

1. В чл. 11, ал. 3 се отменя.  

2. В чл. 11, ал. 4 се отменя. 

3. В чл. 16, ал. 2 се отменя. 

4. Текстът на чл. 20, ал. 1 придобива следната редакция: 

(1) Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 

декларация по чл. 14, ал. 1 и 6 от ЗМДТ и/или предоставяне на необходимите 

данни и информация на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно чл. 14, ал. 

2, 4, 5 и чл. 15, ал. 4 и 6 от ЗМДТ. 

5. В чл. 20, ал. 2 се отменя. 

6. Текстът на чл. 37, ал. 2 придобива следната редакция: 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите 

по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ 

правото на собственост, който подлежи на вписване. 

7. В чл. 37, ал. 4 се отменя. 

8. В чл. 40, ал. 2 т. 5 се отменя.  
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9. Текстът на чл. 41, ал. 1 придобива следната редакция: 

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 

екологичен, и се определя по следната формула: 

 ГДПС = ИмК x ЕК, 

 където: 

 ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

 ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост 

от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината 

на производство на автомобила, по следната формула: 

 ИмК = СkW x Кгп, 

 където: 

 СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и 

е в следните размери: 

 а) до 55 kW включително –  0,40 лв. за 1 kW; 

 б) над 55 kW до 74 kW включително –  0,54 лв. за 1 kW; 

 в) над 74 kW до 110 kW включително –  1,20 лв. за 1 kW; 

 г) над 110 kW до 150 kW включително –1,40 лв. за 1 kW; 

 д) над 150 kW до 245 kW включително –  1,60 лв. за 1 kW; 

 е) над 245 kW –  2,10 лв. за 1 kW;  

Кгп е коригиращ коефициент за брой на годините от годината на производство на 

автомобила в следните размери: 

Над 20 години – 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

2. Размерът на коефициента на екологичния компонент, според екологичната 

категория на автомобила е: 

Без екологина категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ - 1,10  

„Евро 3“ – 1,00 

„Евро 4“ – 0,80 
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„Евро 5“ – 0,60 

„Евро 6“ и „ЕЕV“ – 0,40 

10. Текстът на чл. 41, ал. 2 се изменя, като думите „леки автомобили“ се заменят с 

„леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т“. 

11. Текстът в чл. 41, ал. 6 се изменя, като изразът „до 12 т технически допустима 

максимална маса“ се заменя с израза „с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, но не повече от 12 т“, а текстът „започнат тон товароносимост“ 

се заменя с текста “започнати 750 кг товароносимост“. 

12. В чл. 43, ал. 1 се отменя. 

13. Текстът на чл. 43, ал. 2 придобива следната редакция: 

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и 

съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" 

– с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък. 

14. Текстът на чл. 43, ал. 3 придобива следната редакция: 

(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, 

съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

15. Текстът на чл. 43, ал. 5 придобива следната редакция: 

(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е 

без екологична категория. 

16. Текстът на чл. 45 придобива следната редакция: 

Чл. 45. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в 

приход на общината по регистрация на превозното средство. 

17. В приложение №1 към чл. 53 т. 21 – „Отдаване на видеокасети или записи на 

електронен носител под наем данъкът се определя в размер на 500 лв.“ се 

отменя. 

 

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 

приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в 

капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в 

капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация   

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 

23.01.2019 г. от 15.30 часа предложението за приемане на Наредба за упражняване 

правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с 

общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на 

общинска администрация, като го подкрепя 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 приемане на Наредба за упражняване правата на 

собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, 

както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска 

администрация: 

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  № 9 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община 

Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и 

общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация 

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.01.2019 г. 

 

 17 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в 

капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските 

предприятия, като част от структурата на общинска администрация. 

 

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 

приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2019-2021 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2019-2021 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна 

прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., като след проведените 

разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали 

се”- 1. 

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 

23.01.2019 г. от 15.30 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 

2019 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., като 

след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - 

няма, „въздържали се”- 1. 

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 23.01.2019 г. от 

16.15 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., като 

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

няма, „въздържали се”- няма. 
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Богдана Пеева –  председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

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

22.01.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 

2019 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., като 

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

няма, „въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК “Здравеопазване, социални 

дейности“ към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа предложението 

за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.,  Индикативен годишен разчет за 

сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2019 – 2021 г. 

Д-р Магдалена Илиева-Гайдарова внесе предложение в т. 5.5. от проекта за 

решение броят на потребителите от 9 да стане 12 потребители с адресна регистрация в 

община Елена, на които Общината да заплаща частично дневната такса. Предвиденият 

размер от 16 425 лв. да се завиши на 21 900 лв. Средствата да бъдат за сметка на 

завишаване приходната част от туристически данък и данък придобиване на 

имущество. Мотивът й за внасяне на предложението е, че с увеличаването на таксата в 

Хосписа е настъпил отлив на потребители. Хосписа не е в завидно финансово 

състояние. Има задължение към Патронажа. По този начин ще се налее живот в 

лечебното заведение. 

Г-жа Анастасия Тонева-Пеева – член на ПК“ОКВ“, изрази мнение, че според нея 

отлива на потребители на Хосписа не е само цената, а е и качеството на предлаганата 

услуга. Не е против предложението за завишаване на сумата, но според нея това няма 

да реши проблема. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев приветства внесеното предложение от  

д-р Магдалена Илиева-Гайдарова. Преди години при откриване на Хосписа, услугата е 

вървяла много добре и в годините не е смятал за необходимо Общината да финансира 

дейността на лечебното заведение. Но сега ситуацията е променена. Проблемите са 

много. Подобен тип заведения са открити и в други населени места в областта, 

предлагат по-добро качество на услугата и е налице отлив на потребители. За едно 

частно заведение конкуренцията на пазара не е на равни условия. С една такава мярка 

при приемане на Бюджета няма да се налеят пари в Хосписа и няма да се смята за 

държавна помощ, а ще бъдат облекчени нашите съграждани. Имаме го, не се знае до 

кога, тъй като мажоритарният дял е в ръцете на синдика. Събираемостта на данъците е 

добра, приема да се завишат средствата от туристическата такса и данъка за 

придобиване на имущество.  

След проведените разисквания д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател 

на ПК”ЗСД”,  подложи на гласуване постъпилото предложение в т. 5.5. от проекта за 

решение броят на потребителите от 9 да стане 12 потребители с адресна регистрация в 

община Елена, на които Общината да заплаща частично дневната такса. Предвиденият 

размер от 16 425 лв. да се завиши на 21 900 лв. Средствата да бъдат за сметка на 

завишаване приходната част от туристически  данък и данък придобиване на 

имущество: 

„за”- 5 „против”- няма, „въздържали се”- няма. Приема се. 
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Д-р Магдалена Илиева-Гайдарова – председател на ПК”ЗСД”,  подложи на 

гласуване предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г., 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 г.: 

Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 4 

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

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 23.01.2018 г. от 

16.00 часа предложението за приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., като 

след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против”- 1, 

„въздържали се”- няма. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмете, уважаеми колеги. Пропуснах на заседанието на Комисията да направя 

своето предложение, за това ще го направя сега, аз съм го споделяла с Вас. Да се 

намери техническо решение и да се поставят климатици в Градската библиотека. В 

момента не съм подготвена да кажа от къде да се осигурят средствата. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Милко Моллов – общински съветник: Подкрепям предложението на г-жа Пеева. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

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

общински съветници, уважаема госпожо Пеева, уважаеми господин Моллов. 

Предложението не е лишено от смисъл, но в момента нямаме готовност. За какви 

средства става въпрос? Предлагам Ви това предложение да се реализира през годината, 

с извършването на компенсирани промени. 

Председателят на Общинският съвет даде думата на:  

Сашо Топалов – общински съветник: Да, но нека го конкретизираме, в рамките на 

първото тримесечие, защото иначе си говорим за пожелания. 

Други изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване постъпилото предложение от ПК“ЗСД“ в т. 5.5. от проекта за решение броят 

на потребителите от 9 да стане 12 потребители с адресна регистрация в община Елена, 

на които Общината да заплаща частично дневната такса. Предвиденият размер от 

16 425 лв. да се завиши на 21 900 лв. Средствата да бъдат за сметка на завишаване 

приходната част от туристически  данък и данък придобиване на имущество: 

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

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 Бюджет на Община Елена за 2019 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.: 

1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА” 

2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 

3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА” 
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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 ”ПРОТИВ” 

16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА ”ЗА” 

17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ ”ЗА” 

 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 10 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г., Индикативен годишен разчет 

за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза 

за местните дейности за периода 2019 - 2021 г. 

 

На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2019 година, ПМС № 344 / 21.12.2018 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Елена,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема бюджета на община Елена за 2019 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 12 649 978 лв., съгласно Приложение № 1, 

в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо 

на 6 437 383 лв., както следва: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 

в размер на 5 435 589 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 

на делегираните от държавата дейности в размер на  99 000 лв. 
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1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в 

размер на 1 630 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СУ 

„Иван Н. Момчилов” - гр. Елена – 1 630 лв.;  

1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на  901 164 

лв., съгласно Приложение №1-1. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 212 595 лв. в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 581 075 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 153 754  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 340 600 лв., 

в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 

700 лв.; 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване в размер на 447 900 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни 

дейности в размер на 1 200 000 лв.; 

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на (-) 1 000 

лв.; 

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в 

размер на  (-) 17 000 лв.; 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  (-) 50 000 лв.; 

1.1.2.8. Временно съхранявани средства по проекти по 

Оперативни програми в размер на (-) 48 897 лв.; 

1.1.2.9. Приватизация на дялове, акции и участия: 20 000 лв.; 

1.1.2.10. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит в 

размер на (-) 6 887 лв.; 

1.1.2.11. Друго финансиране: 63 120 лв. по Закона за 

управление на отпадъците; 

1.1.2.12. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 422 702 лв., 

съгласно Приложение № 1-1; 

1.1.2.13. Наличност по депозити в края на периода (-) 444 872 

лв. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 12 649 978 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2, 2-3; 

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 6 437 383 

лв. 
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1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 572 723 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 634 397 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и неотложни разходи в размер на 100 000 лв.  

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 

6 419 141 лв., съгласно Приложение №3, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 

за 2019 г. в размер на 1 299 000 лв. , в т.ч.: за инвестиционни разходи в 

държавни дейности 99 000 лв.; за същата цел в местни дейности 1 200 000  

лв. 

2.2. Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от 

продажба на общински нефинансови активи в размер на 8 000 лв. и от други 

собствени приходи в размер на 4 500 лв., в т.ч. от собствени приходи на 

делегираните бюджети. 

2.3. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация, 

в размер на 20 000 лв. 

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с други средства  в размер на 

61 130 лв. 

2.5. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен 

остатък  от 2018 г. в размер на 1 479 229 лв. 

2.6. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране 

със средства от Европейския съюз в размер на 3 545 292 лв. 

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2019 г., без звената от системата 

на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, както и 

разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение 

№ 4. 

3.1. Определя числеността на персонала за дейност „Общинска 

администрация” на 74 щ.бр., от които 46 щ.бр. в държавно делегираната 

дейност „Общинска администрация” и 28 щ.бр. в дофинансирането на 

същата с местни приходи. 

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалищата) 

се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 

стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

3.3. Определя числеността на персонала в местните дейности към 

функциите, както следва: 
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 3.3.1. Във функция „Образование”, дейност „Други дейности по 

образованието” - 2 щ.бр.; 

 3.3.2. Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”, 

дейност „Домашен социален патронаж” - 13 щ.бр.; дейност „Клуб на 

пенсионера” - 1 щ.бр.; 

3.3.3. Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 

„Осветление” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие” -  6 щ.бр. 

3.3.4. Във функция „Почивно дело и култура”, дейност „Спортна база 

за спорт за всички” - 3 щ.бр.; дейност „Градски библиотеки” - 4 

щ.бр.;  дейност „Други дейности по културата” - 6 щ.бр.; 

3.3.5. Във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност 

„Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 7 

щ.бр.; дейност „Други дейности по туризма” - 2 щ.бр.; дейност 

„Общински пазари и тържища” - 1 щ.бр.; дейност „Други дейности 

по икономиката” - 1 щ.бр. 

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва: 

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 10 810 лв.; 

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 14 000 лв., в 

т.ч. 2 000 лв. за подпомагане разходите за погребения.  

Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в 

неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като 

над тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. 

Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените 

разходи, но не повече от 130 лв. 

4.3. Определя конкретни размери  на СУБСИДИИ, както следва: 

4.3.1. За читалища: 

4.3.1.1. От средствата за държавно делегирана дейност в размер 

на 161 330 лв., съответстващи на 17 щ.бр., разпределени както 

следва: 

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена 7.25  68 803 

2. НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво 1.0 9 490 

3. НЧ „Искра-1900” – с. Константин 1.0 9 490 
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№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

4. НЧ „Наука-1899” – с. Костел 0.5 4 745 

5. НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци 0.5 4 745 

6. НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента 0.5 4 745 

7. НЧ „Просвета-1897” – с. Палици 0.75 7 118 

8. НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци 0.5 4 745 

9. НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци 0.5 4 745 

10. НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари 0.5 4 745 

11. НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът 0.5 4 745 

12. НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци 0.25 2 372 

13. НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена 0.75 7 118 

14. НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали 0.5 4 745 

15. НЧ „Наука-1900” – с. Марян 0.5 4 745 

16. НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци 0.25 2 372 

17. НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби 0.25 2 372 

18 НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци 0.5 4 745 

19 НЧ „ Съгласие - 2014”  - с. Блъсковци 0,5 4 745 

 ОБЩО: 17,0 161 330 

4.3.1.2. От допълнително финансиране със средства от местни 

приходи в размер на 7 118 лв., съответстващи на 0.75 щ.бр., 

разпределени както следва:  

№ 

по 

ред 

Читалище 
Субсидирана 

численост 

Субсидия, 

лв. 

1. НЧ „Надежда - 1870”  - с. Беброво 0.25 2 373 

2. НЧ „Искра-1900” - с. Константин 0.25 2 373 

3. НЧ „Съгласие - 2014” – с. Блъсковци 0.25 2 372 

 ОБЩО: 0.75 7 118 
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4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 64 000 лв., 

предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически 

дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на 

основание чл. 127 и чл.133 от Закона за физическо възпитание и 

спорта (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори 

условията за ползване и отчитане на средствата и сключи 

съответните договори.  

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани 

спортни школи – 14 000 лв.;. разпределени както следва: 

 за спортен клуб по борба „Дан Колов“: 6 000 лв.;  

 за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“: 8 000 лв. 

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-

туристически школи – 7 000 лв., разпределени  както следва:   

 за клуб по ски-туризъм: 1 900 лв.;  

 за клуб по спортно катерене: 2 000 лв.;  

 за клуб по туризъм: 1 200 лв.; 

 за клуб по вело-туризъм: 700 лв.; 

 за клуб на ветераните - туристи: 1 200 лв. 

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 127 и 133 от ЗФВС, 

предназначена за стопанисване на туристическа база, 

предвидена за социален туризъм във високопланинските и 

отдалечени райони, в размер на 20 000 лв. 

Не по-малко от 50% от субсидията следва задължително да 

бъдат изразходвани за текущ и / или основен ремонт на 

туристическата база. Същите се отпускат след представяне на 

план-сметка, включваща видовете дейности и необходимото 

финансиране за тях, която се одобрява от Общински съвет 

Елена. 

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и 

младежки формации към тях – 23 000 лв.  

 за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 18 000 лв. 

 за ФК „Рудановски-1922“ - с. Константин: 5 000 

лв. 

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се 

предоставят на съответните организации след представянето 

на пълен финансов отчет и отчет за дейността през 

предходната година. 

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва: 

 за „Еленски балкан“ ООД, с предназначение „За подпомагане 

издаването на вестник „Еленска Трибуна“: 10 000 лв. 
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4.5. Средства за финансиране на проявите по Календара на културните 

събития и честванията на национални и местни празници в Община Елена 

през 2019 г. в размер на 58 500 лв. 

4.6. Средства за финансиране на проявите по Календара на спортно-

туристическите събития в Община Елена през 2019 г. в размер на 12 500 лв. 

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

5.1. СБКО в размер до 3% от утвърдените разходи за основни  заплати на 

заетите по трудови правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не 

повече от 5 900 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет 

Елена в размер на не повече от 2 900 лв. 

5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 2 000 лв. 

5.5. За частично заплащане (20%) на дневната такса на потребители с 

адресна регистрация в община Елена за не повече от 12 потребители, 

настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 21 900 лв. 

6. Утвърждава списък на ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 5. 

6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.  

7.  ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на  3 982 819  лв., в т. проекти по ПРСР 2 363 694 лв.; 

други проекти по оперативните програми 1 619 125 лв., съгласно  Приложение № 

6.  

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни 

дейности с показатели за 2019 г.  и прогнозни показатели за периода  2020 г. и  

2021 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.  

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община 

Елена, съгласно Приложение №7 . 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на не 

повече от 349 200 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. в 

размер на не повече от 140 772лв. 
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10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към 

края на 2019 г. в размер на не повече от 673 542 лв. 

10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава 

кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение 

в съответствие със Закона за общинския дълг. 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на 

общината в размер на 8 843 047 лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години. 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 6 058 336 

лв.,  като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат 

да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

13. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2018 г., 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на  1 695 лв., 

съгласно Приложение № 8. 

14. ОПРЕДЕЛЯ  РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ от предходни 

години, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 28 000 

лв. 

15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения  в съответната делегирана дейност. 

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / 

или неотложни разходи. 

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 
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16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение  на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки  за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства  от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на 

съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

16.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси, да 

ограничава или спира финансиране на  второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на 

бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и 

отговорности; 

17. Упълномощава кмета на общината ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от временно свободни средства по общинския бюджет за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2019 година. 

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 

126 от ЗПФ. 

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

18. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни 

и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми 

и проекти. 
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19. ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА, финансирани 

от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2019 г. 

конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и 

гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени 

им от кмета на общината. 

20. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ протокола от публичното обсъждане на бюджета. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде 15 минути 

почивка. 

След почивката в залата присъстват 17 общински съветника. 

 

 

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 

приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към 

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

22.01.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на отчета за дейността на 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2018 година, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, 

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за приемане на отчета за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 

година. 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година. 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 7, ал. 2 от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Елена за 

2018 година. 

Приложение: Отчет за дейността на МКБППМН за 2018 г. 

 

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 

предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на 

земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за ползване на 

земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г. 

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 23.01.2019 г. от 

16.15 часа предложението за предоставяне на имоти - полски пътища, включени в 

масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 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. 

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 предоставяне на имоти - полски пътища, 

включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 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.  
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Предоставяне на имоти - полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2018 / 2019 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. 37в, ал. 16 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75б, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите – полски пътища, попадащи в 

масивите за ползване на земеделски земи в землищата на с. Тодювци, с. Илаков 

рът, с. Чакали, с. Блъсковци, с. Руховци, с. Шилковци, с. Дрента, с. Бойковци, с. 

Каменари, гр. Елена, с. Яковци, с. Костел, с. Мийковци, с. Беброво, с. Марян, с. 

Палици, с. Константин, с. Майско, с. Средни колиби и с. Буйновци за стопанската 

2018 / 2019 г.  

2. Определя цена за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в 

размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище. 

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем за 

стопанската 2018 / 2019 г. на имотите по т. 1 от настоящото решение с 

ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в 

приложенията по землища. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от 

общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от 

общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата, като уточни, че е 

допусната техническа грешка и помоли в решението, в относно да отпадне текста:“ с 

изключение на мерите и пасищата“. 

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 23.01.2019 г. от 

16.15 часа предложението за определяне на условия, ред и начални цени за отдаване 

под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата, 

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. 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 24.01.2019 г. 

 

 32 

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

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

поименно гласуване предложението за определяне на условия, ред и начални цени за 

отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд: 

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  № 13 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем или 

аренда на земи от общинския поземлен фонд  

 

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. 24а, ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и Раздел II „Организиране и 

провеждане на публично оповестени конкурси“ от Наредбата за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя земеделски земи, които да бъдат отдадени под наем или аренда за срок 

до 10 години и начална цена на декар съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

2. Определя форма на процедурата за отдаване под наем или аренда на 

земеделските земи по т. 1 - публично оповестен конкурс по реда на Раздел II 

„Организиране и провеждане на публично оповестени конкурси“ от Наредбата за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и 

земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в община Елена. 
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3. Определя съдържание на конкурсната документация за всеки отделен имот, 

както следва: 

3.1. Заявление за участие; 

3.2. Предложение за цена; 

3.3. Парафиран от участника проектодоговор;  

3.4. Методика за оценка на предложенията; 

3.5. Декларация от участника за извършен оглед на имота, за който участва; 

3.6. Декларация от участника за съгласие с условията на конкурса и 

методиката за оценка предложенията на участниците; 

3.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 

от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от 

общинския поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

3.8. Документ за внесена такса за закупуване на конкурсна документация. 

4. Определя цена на конкурсната документация за всеки отделен имот в размер на 

5.00 лв. без ДДС. 

5. Възлага на кмета на общината да утвърди методика за оценка предложенията 

на участниците в конкурса за отдаване под наем или аренда на цитираните в 

Приложение № 1 имоти, както и цялостната организация по провеждането му, и 

го упълномощава да сключи договори със спечелилите участници. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

даване на съгласие относно размера на членския внос на Община Елена в Сдружение с 

нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица". 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за даване на съгласие относно размера на членския внос на Община Елена в Сдружение 

с нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица". 

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 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за даване на съгласие относно размера на членския внос на 

Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица", 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 даване на съгласие относно размера на членския внос на 

Община Елена в Сдружение с нестопанска цел "МИГ общини Елена и Златарица": 

“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  № 14 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Даване на съгласие относно размера на членски внос на Община Елена в 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“ 

 

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. 21, ал, 1, т. 15 от същия,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие и възлага на кмета на Община Елена и неин представител в 

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - общини Елена и 

Златарица“ да предложи пред Общото събрание и гласува „ЗА“ определяне 

размера на членския внос на Община Елена в Сдружението на база броя 

население на общината по постоянен адрес към 15 декември на предходната 

година по данни на ГРАО, при ставка 0.30 лв. на жител. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

присъстващите с предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на 

кмета на община Елена за постигнати резултати 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 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2018 година, като след проведените 

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

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на 

община Елена за постигнати резултати за 2018 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2018 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 2 от Вътрешните правила 

за заплатите в общинска администрация в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

Определя размера на допълнителното възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2018 година в размер на 1 500 лв. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена 

за постигнати резултати през 2018 година. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община 

Елена за постигнати резултати през 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 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година, като след 

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

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

В залата присъстват 17 общински съветника. 

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

гласуване предложението за изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства 

в община Елена за постигнати резултати през 2018 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 19, т. 6 и чл. 27, т. 1 от Вътрешните правила 

за заплатите в общинска администрация в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на допълнителните възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати през 2018 година, както следва: 

1. На кмета на кметство Майско –  894 лв.; 

2. На кмета на кметство Константин – 725 лв.; 

3. На кмета на кметство Беброво – 690 лв. 

4. На кмета на кметство Каменари – 573 лв. 

5. На кмета на кметство Палици – 578 лв. 

6. На кмета на кметство Буйновци – 583 лв. 

7. На кмета на кметство Илаков рът – 563 лв. 
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието 

им в специализирани органи на Общинския съвет. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за 

участието им в специализирани органи на Общинския съвет. 

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 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет, 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 изплащане на възнаграждения на общинските съветници в 

община Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет: 

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

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в Община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет 

 

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. 34, ал.ал. 2 и 8 от същия,, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

1. Определя еднократно възнаграждение на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2018 

година в размер на 300 лв. 

2. Възнаграждението по т. 1 да се начисли и изплати към месечните 

възнаграждения на общинските съветници за месец януари 2019 г., при спазване 

на условията на чл. 34, ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Елена. 
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и 

кметовете на кметства в 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 23.01.2019 г. от 17.00 

часа предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства в 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 подложи на 

гласуване предложението за определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кмета на общината и кметовете на кметства в община 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  № 18 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства в община Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации (посл. изм. ПМС № 4 / 10.01.2019 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметствата в община Елена, считано от 01.01.2019 г., 

както следва: 

1. На кмета на община Елена – 2 075 лв. 

2. На кметовете на кметства: 

2.1. На кмета на кметство Константин – 950 лв. 

2.2. На кмета на кметство Майско – 950 лв. 

2.3. На кмета на кметство Беброво – 870 лв. 

2.4. На кмета на кметство Каменари – 780 лв. 

2.5. На кмета на кметство Палици – 780 лв. 

2.6. На кмета на кметство Буйновци – 685 лв. 

2.7. На кмета на кметство Илаков рът – 685 лв. 
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

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

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

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

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 февруари 2019 г. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 

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

„Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 февруари 2019 г. 

Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:  

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

Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.01.2019 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 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 

февруари 2019 г., като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 3 

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

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.  

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. 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 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

19 февруари 2019 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  № 19 / 24.01.2019 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 19 февруари 2019 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 19 февруари 2019 г., а при 

липса на кворум - за 14 март 2019 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 
 

1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на инж. 

ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.  

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно инж. ХРИСТО МИТЕВ СИМЕОНОВ, главен 

инженер 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“ приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново за 2018 г. 

3.2. По т. 2: „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2018 г.; 

3.3. По т. 3: „ЗА“ приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от “ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико 

Търново за 2019 г.; 

3.4. По т. 4: „ЗА“ съгласуване на плана за опазване на околната среда, 

включително плана за собствен мониторинг в съответствие с изискванията 

на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програмата за 

управление на отпадъците (включително утайките), свързани с 

предоставянето на ВиК услугите; 

3.5. По т. 5: Да предложи включването в подробната инвестиционна 

програма за 2019 г. в т. 7. „Черпателни резервоари“, в частта ѝ за община 

Елена на средства в размер на 20 000 лв. с предназначение - изграждане на 

черпателен резервоар и помпена станция за допълнително водоснабдяване 

за с. Майско, както и в т. 5. „Довеждащи съоръжения“, в частта ѝ за община 

Елена на средства в размер на 5 000 лв с предназначение – доизграждане на 

довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване за с. Майско, като 

декларира, че Община Елена ще се ангажира с осигуряването на средства в 

същия размер чрез извършване на компенсирани промени в общинската 

инвестиционна програма за 2019 г. 

В случай, че предложението бъде прието, да гласува „ЗА“ одобряване на 

предложението за подробна инвестиционна програма за инвестиции в 

активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и публична 

общинска собственост през 2019 г. В случай, че предложението не бъде 

прието, да гласува „ПРОТИВ“ одобряването на предложението. 
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3.6. По т. 6: 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 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:00 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 


