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

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

ПРОТОКОЛ
№12
Днес 17 октомври 2019 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха всички 17 общински съветника.
От Общинска администрация участие взеха: зам.-кмет „Икономически дейности“
на общината, избран за кмет на община Елена съгл. Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г.
г-н Йордан Димитров, г-жа Десислава Шопова – заместник-кмет по „Хуманитарни
дейности“ на община Елена, г-жа Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена,
арх. Красимир Попов – главен архитект на община Елена, г-жа Силвия Мирянова –
директор на дирекция „ФБМП“, г-жа Петя Добрева-Костадинова – гл.експерт“ОСКП“,
г-н Драгомир Цанев- юрисконсулт на община Елена.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици.
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 Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2020-2022 г.
(втори етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен
финансов одит и консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински
съвет – Елена.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение да продаде на лица, определени в закон".
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на
15 места.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за
съдебната власт.
Вн.: Председател ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване разрешение за изработване и поставяне паметник
на Теодор Теодоров в гр. Елена.
Вн.: Кмета на общината
Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на
2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2020-2022 г.
(втори етап).
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен
финансов одит и консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински
съвет – Елена.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение да продаде на лица, определени в закон".
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно откриване процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.
Вн.: Кмета на общината
7. Предложение относно увеличаване капацитета на Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на
15 места.
Вн.: Кмета на общината
8. Предложение относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни
заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за
съдебната власт.
Вн.: Председател ОбС
9. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно даване разрешение за изработване и поставяне паметник
на Теодор Теодоров в гр. Елена.
Вн.: Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за изменение на общинския бюджет за третото
тримесечие на 2019 г.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за изменение на общинския бюджет за третото
тримесечие на 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 16.10.2019 г. от 16.45 часа
предложението за изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2019 г., като
го подкрепят 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 изменение на общинския бюджет за третото
тримесечие на 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”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

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

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 111 / 17.10.2019 г.
Относно: Изменение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с
чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от
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:
Утвърждава промените по бюджета на община Елена и уточнения план на
приходната и разходната част по функции и дейности към 30.09.2019 г., както следва:
1. По приходната част: 13 231 333 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 13 231 333 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно
Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2020-2022 г.
(втори етап).
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от
местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2020-2022 г.
(втори етап).
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.10.2019 г. от 16.45 часа
предложението за актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи
и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2020-2022 г. (втори етап), като
го подкрепят 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 актуализирана бюджетна прогноза за
постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за
периода 2020-2022 г. (втори етап):
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 № 112 / 17.10.2019 г.
Относно: Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020- 2022 г. (втори етап)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три
години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Елена, във връзка с
Решение на Министерски съвет № 52/2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и писмо
№ БЮ № 3 / 30.08.2019 г. на Министерство на финансите - Указание за подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020
г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021-2022 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022г.
съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение;
2. Актуализираната прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2020 г. – 2022 г. на Община Елена съгласно
приложение № 2, неразделна част от настоящото решение;
3. Актуализирана прогноза за общинския дълг, включително намеренията за
поемане на нов дълг и разходите за лихви по него за периода 2020 г. – 2022 г. на
Община Елена съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящото
решение;
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за
извършен финансов одит и консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за
2018 г.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за
извършен финансов одит и консолидирания годишен финансов отчет 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 16.10.2019 г. от 16.45 часа
предложението за приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов
одит и консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2018 г., като го
подкрепят 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 одитен доклад на Сметна палата за
извършен финансов одит и консолидирания годишен финансов отчет 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”
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МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 113 / 17.10.2019 г.
Относно: Приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит
на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140 от Закона за публични финанси, чл. 9 от
Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на
консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2018г., съдържащ
немодифицирано мнение, копие от който е приложен към настоящото решение.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински
съвет – Елена.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински
съвет – Елена.
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 16.10.2019 г. от
17.00 часа предложението за отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински съвет –
Елена, като го подкрепят 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 отмяна на Решение № 103/29.08.2019 г. на Общински съвет – Елена:
“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 № 114 / 17.10.2019 г.
Относно: Отмяна на Решение № 103 / 29.08.2019 г. на Общински съвет – Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № ОА04-6468/11.09.2019 г. на
Областен управител на област Велико Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 103 / 29.08.2019 година от Протокол № 10 / 29.08.2019 година на
Общински съвет – Елена.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон".
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.10.2019 г. от
17.00 часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение да продаде на лица, определени в закон", като го подкрепят с 5 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г. в частта "Имоти, които
община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
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СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

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

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115 / 17.10.2019 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 г. в частта „Имоти, които община Елена има
намерение да продаде на лица, определени в закон“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.
4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Елена през 2019г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на
Общински съвет Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да
продаде на лица, определени в закон”, със следния имот, частна общинска
собственост:
40.80 % от право на собственост върху едноетажна сграда с идентификатор
10522.500.8.1, цялата с площ от 114 кв. м. по КККР на с. Велковци. Предназначение:
сграда за търговия, актувана с АОС 1462/27.09.2019 г., вписан в Служба по
вписванията при РС - Елена под № 1258, акт № 87, том V на 27.09.2019 г..
2. Пазарната оценка да се изготви от независим оценител и да се внесе за одобрение
по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за откриване процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост,
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за провеждане на търга.
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Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за откриване процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост,
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за провеждане на търга.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.10.2019 г. от
17.00 часа предложението за откриване процедура - търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост, утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване процедура - търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична общинска собственост,
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за провеждане на търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
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 № 116 / 17.10.2019 г.
Относно: Откриване на процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
части от недвижими имоти – публична общинска собственост, утвърждаване на
начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга
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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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл. 15, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години
на следните части от имоти общинска собственост, а именно:
1.1. Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 72
кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско, актувана като публична
общинска собственост с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Службата по вписвания
при Районен съд - гр. Елена на 25.03.2005 г. под № 96, том ІІI;
1.2. Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45
кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Беброво, актувана като публична
общинска собственост с АОС № 224 / 19.04.2000 г., вписан в Службата по вписвания
при Районен съд - гр. Елена на 15.03.2005 г. под № 198, том ІІ.
2. Определя първоначални тръжни месечни наемни цени, изготвени съгласно
Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински
имоти, приета с Решение № 34/1997 г. и изменена с Решение № 11/14.02.2002 г. на ОбС
– Елена, както следва:
2.1. За обекта по т. 1.1. от настоящото предложение - 38,88 лв. (тридесет и осем лева и
88 ст.) без вкл. ДДС.
2.2. За обекта по т. 1.2. от настоящото предложение - 24, 30 лв. (двадесет и четири
лева и 30 ст.) без вкл. ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.5. Да имат сключен договор с НЗОК за оказване на първична
извънболнична медицинска помощ, копие от който да се приложи към
документацията;
3.1.6. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
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4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.6. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Красимира Трънкова, главен експерт „СО“;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
инж. Ивайло Добрев – старши специалист „УТАБ“;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга с тайно
наддаване, както и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за увеличаване капацитета на Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на
15 места.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за увеличаване капацитета на Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на
15 места.
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 15.10.2019 г. от 16.45 часа предложението за увеличаване капацитета на
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна
делегирана дейност от 10 на 15 места, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца
и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на 15 места:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117 / 17.10.2019 г.
Относно: Увеличаване капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи без увреждания като държавна делегирана дейност от 10 на 15 места.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, общински съвет Елена и чл. 36 в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за
прилагане Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета от 10 на 15 места на социална услуга
от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания като
държавна делегирана дейност.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да
бъде увеличен капацитета на социалната услуга от резидентен тип Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания като държавна делегирана дейност
от 10 на 15 места считано от 01.01.2020 г.
3. Възлага на кмета на община Елена в случай, че Общински съвет Елена одобри
предложението, да представи решението пред РДСП Велико Търново за изготвяне на
предложение до изпълнителния директор на АСП за увеличаване на капацитета от
10 на 15 места на социална услуга от резидентен тип - Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания като държавна делегирана дейност.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите
с предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт.
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
16.10.2019 г. от 16.30 часа предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за
съдебни заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона
за съдебната власт, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Йорданов – общински съветник: Ще гласуваме едни лица за съдебни заседатели,
които аз не познавам. Редно бе те да присъстват в залата.
Стоян Златев – председател на ОбС: Не сме ги канили да присъстват на заседанието на
Общинския съвет.
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Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118 / 17.10.2019 г.
Относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към
Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Общински съвет - Елена предлага за съдебни заседатели към Окръжен съд гр.
Велико Търново следните лица:
1. ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
2. СИЯНА ЙОРДАНОВА ЦОНЧЕВА
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“.
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 15.10.2019 г. от
17.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“, като го подкрепят с
5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по
КККР за неурбанизираната територия на землище гр.Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение на имота – „За безвредни производствени дейности“:
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 № 119 / 17.10.2019 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по КККР за
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение на имота - „За безвредни производствени дейности”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 59, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот с проектен № 27190.14.193 по КККР за неурбанизираната
територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение „За безвредни производствени дейности”, с показатели на устройствена зона Жм,
съгласно ОУП на община Елена.
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2. Разрешава изработването на:
2.1. Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с проектен №
27190.14.193 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за
определяне на ново конкретно предназначение - „За безвредни производствени
дейности” с показатели на устройствена зона Жм, съгласно ОУП на община Елена.
2.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външно Ел захранване на имот с проектен № 27190.14.193
по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация.
2.3. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура - трасе за външен водопровод и канал до имот с проектен №
27190.14.193 по КККР гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване и
канализация.
3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни
планове има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,
със срок на валидност до одобряване на ПУП - ПП.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
„Елина Велла“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Пролет“ №
4, вх. „В“, ет. 3, ап. 7, ЕИК 200377527, представлявано от Величка Стоянова
Стефанова - управител за имотите общинска собственост, включени в обхвата на
ПУП - ПП за трасета на техническата инфраструктура.
5. „Елина Велла“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Пролет“
№ 4, вх. „В“, ет. 3, ап. 7, ЕИК 200377527, представлявано от Величка Стоянова
Стефанова - управите, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за
утвърждаване на трасе на обекта по т. 2.2 и т. 2.3, а след влизането в сила на ПУП и
учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община Елена
съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров да запознае
присъстващите с предложението за даване разрешение за изработване и поставяне
паметник на Теодор Теодоров в гр. Елена.
Заместник-кмет „Икономически дейности“ на общината, избран за кмет на община
Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 / 18.09.2019 г. г-н Йордан Димитров запозна
присъстващите с предложението за даване разрешение за изработване и поставяне
паметник на Теодор Теодоров в гр. Елена.
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
15.10.2019 г. от 16.30 часа предложението за даване разрешение за изработване и
поставяне паметник на Теодор Теодоров в гр. Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“,
„против”- няма, „въздържали се”- няма.
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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 15.10.2019 г. от
17.00 часа предложението за даване разрешение за изработване и поставяне паметник на
Теодор Теодоров в гр. Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Аз имам един въпрос. Всички знаем кой е Теодор
Теодоров. На времето поставихме паметна плоча на сградата на Комплекс Елена в центъра
на града, тъй като назад във времето там се е намирала родната му къща. Барелеф и
паметник са различни неща. За това моят въпрос е какво ще се поставя барелеф или
паметник? Около западната фасада на сградата на общината? Барелеф не се поставя на
административна сграда, неподходящо и нелогично е. Ние всички сме за идеята за
поставяне на барелеф или паметник на Теодор Теодоров, но мястото не е подходящо.
Благодарности на неговата внучка, за финансовата подкрепа, която е готова да направи.
Категоричната позиция на Общински съвет Елена е за поставяне на барелеф или паметник,
но за мястото следва да се помисли по-сериозно.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Богдана Пеева – общински съветник: На заседанието на Постоянната комисия обсъдихме
предложението. Мястото е удачно, като не става въпрос за поставяне на барелеф на
сградата на общината, а да бъде свободно стоящ паметник.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Милко Моллов – общински съветник: Преди 7-ем месеца по Националната телевизия
имаше филм за Теодор Теодоров. Тогава ми дойде идеята да направим нещо, било то да го
направим почетен гражданин на град Елена. Споделих с колеги общински съветници, но
не бях подкрепен с довода да спрем с почетните звания на починали хора. За мен трябва да
се издигне паметник. Заслужен министър-председател, управлява в много тежък момент,
но със своите умения успява да се справи. Не само внучката следва да финансира един
такъв паметник, а и община Елена следва да се включи, както и да се направи подписка за
набиране на средства от гражданите. Мястото за поставяне на паметника нека определи
новия Общински съвет. Настоящия паметник на центъра може да се премахне, вече не е
функционален: два пръта и една жена.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Йордан Димитров – избран за кмет на община Елена съгласно Заповед № РД.02.05-562 /
18.09.2019 г.: Водим преписка с г-жа Надежда Теодорова, за това моля Общинския съвет
да бъде по-конкретен.
Председателят на Общинският съвет даде думата на:
Сашо Топалов – общински съветник: Потресен съм от твоята логика г-н Моллов. Една
жена, майка България, една жена ли я наричаш. Общинският съвет приема идеята за
поставяне паметник на Теодор Теодоров. Да се водят разговори в тази насока и да се
изясни финансовата стойност.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за даване разрешение за изработване и поставяне паметник на Теодор
Теодоров в гр. Елена:
“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 № 120 / 17.10.2019 г.
Относно: Даване разрешение за изработване и поставяне на паметник или барелеф
на Теодор Теодоров в град Елена
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. 57, ал 1 и чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на
територията ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава разрешение за изработване и поставяне паметник или барелеф на Теодор
Теодоров около западната фасада на сградата на общинска администрация, в
УПИ I, кв. 33 по плана на град Елена, след одобрен проект от главния
архитект на Община Елена и дарителката Надежда Теодорова.
2. Възлага на кмета на Община Елена да организира всички процедури,
свързани с изпълнение волята на дарителката, а именно:
2.1. Изготвяне на художествения проект на паметник или барелеф. Същият да
бъде внесен за одобрение от постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания“ към Общински съвет Елена;
2.2. Възлагане на изработката на паметника или барелефа, като разходите за
това се осигурят от г-жа Надежда Теодорова
2.3. Съгласуване на схемата за разполагане на паметника или барелефа около
недвижимия имот по т. 1 от настоящото решение с Националния институт за
недвижимо културно наследство;
2.4. Да организира дейностите по приемане на дарението, заплащане на
изработения паметник или барелеф, както и всички останали процедури
изискващи се по закон.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 12-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:30 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

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