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
№2
Днес 21 февруари 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 16 общински съветника от общо 17,
като отсъства г-н Йордан Йорданов. От общинска администрация участие взеха: кмета
на общината инж. Дилян Млъзев, заместник-кмета по Хуманитарни дейности на
общината г-жа Десислава Шопова, заместник-кмета по Икономически дейности
г-н Йордан Димитров, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ ХДИРПС“,
инж. Христо Лазаров – инспектор „Контрол по строителството, г-жа Петя ДобреваКостадинова – гл.експерт „ОСКП“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
Присъства г-н Недялко Русев – Управител на Общинско дружество
„Буковец“ЕООД гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване
на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно изменения в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Елена
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.
Вн.: Председател ОбС
7. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза
на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от
04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от
"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на средно училище "Иван
Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие".
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10
места
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена пред
Фонд "Социална закрила" с проект "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждането на Домашен социален патронаж - Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на партньорство по проект "Патронажна
грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица" по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", за
финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с
отстъпено право на строеж върху общинска земя.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез
покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“
ЕООД гр. Елена.
Вн.:Кмет на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година
Вн.:Кмет на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто полугодие на 2018 година
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За производствени дейности"
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 18 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за изменение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
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Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване в проекта за дневен ред, като т. 18 да бъде включено предложението за
изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно изменения в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно приемане на Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 2021 г.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Елена
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.
Вн.: Председател ОбС
7. Предложение относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза
на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от
04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от
"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на средно училище "Иван
Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие".
Вн.:Кмета на общината
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9. Предложение относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10
места.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена пред
Фонд "Социална закрила" с проект "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждането на Домашен социален патронаж - Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на партньорство по проект "Патронажна
грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица" по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", за
финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост с
отстъпено право на строеж върху общинска земя.
Вн.:Кмета на общината
13. Предложение относно съгласие за придобиване право на собственост чрез
покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
14. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“
ЕООД гр. Елена.
Вн.:Кмет на общината
15. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година
Вн.:Кмет на общината
16. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за второто полугодие на 2018 година
Вн.:Кмета на общината
17. Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За производствени дейности"
Вн.:Кмета на общината
18. Предложение относно изменение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Вн.: Председател ОбС
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
изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища.
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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
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за изменения в Наредбата за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински
жилища, 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за изменения в Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 20 / 21.02.2019 г.
Относно: Изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 45а 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:
Изменя Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
настаняване и продажба на общински жилища (за краткост навсякъде по-нататък
в текста „Наредбата“), както следва:
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1. В Чл. 10 от Наредбата се заличава думата „български“, като същият придобива
следната редакция:
Чл. 10 Право да кандидатстват за настаняване в общински жилища от фонд
„Настаняване под наем“ имат граждани и техните семейства, когато всички
отговарят едновременно на следните условия:
2. В чл. 38, ал. 1 от Наредбата се заличават думите „с настоящ адрес в гр. Елена и
непрекъсната адресна регистрация не по-малко от една година“, като същият
придобива следната редакция:
Чл. 38 (1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две
години лица, когато:
3. В чл. 38, ал. 1, т. 1 от Наредбата се добавят думите „или са застрашени от
самосрутване“, като същият придобива следната редакция:
1. жилищата им са станали негодни за обитаване в резултат на природни и
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;
4. В чл. 38, ал. 2 от Наредбата се заличава думата „български“, като същият
придобива следната редакция:
Чл. 38 (2) Право да кандидатстват за настаняване в жилища от фонд “Резервен”
имат граждани, при които освен предпоставките по ал. 1 са налице и следните
обстоятелства:
5. Отменя се чл. 42, ал. 1 от Наредбата, като текстът на чл. 42 придобива следната
редакция:
Чл. 42. Настанителната заповед се издава от кмета на общината.
6. Отменят се чл.чл. 57 - 61 от Наредбата.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите
и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на
мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето
им.
Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.02.2019 г. от 16.00
часа предложението за приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
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съгласие за предоставянето им, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 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 Годишен план за паша, определяне
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и съгласие за предоставянето им:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
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” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 / 21.02.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и
съгласие за предоставянето им
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 21, ал. 2, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 и
т. 2, и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите в община Елена
за стопанската 2019 - 2020 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално
ползване, както следва:
2.1. Определя пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през
стопанската 2019 - 2020 г. на територията на община Елена съгласно списък
(Приложение № 1), неразделна част от настоящото решение.
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2.2. Всички останали пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
включително тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, невключени в списъка по т. 2.1, се
определят за общо ползване през стопанската 2019 - 2020 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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
приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2021 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2021 г.
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
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за
периода 2019 - 2021 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за приемане на Краткосрочна програма за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за
периода 2019 - 2021 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
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 22 / 21.02.2019 г.
Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от
възобновяеми източници, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2021 г., неразделна
част от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на
програмата по т. 1.
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
приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 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
19.02.2019 г. от 16.45 часа предложението за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена 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:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната
дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г.:
“ЗА” – 16, “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 № 23 / 21.02.2019 г.
Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за
дейността на читалищата в община Елена за 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия и чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на
читалищата в община Елена за 2019 г.
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 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община 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
19.02.2019 г. от 16.45 часа предложението за приемане на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Елена:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24 / 21.02.2019 г.
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община 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. 17, ал. 1, т. 3 от същия и чл. 196, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с писмо № ОА 04 459 / 24.01.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Елена, неразделна част от настоящото решение.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.
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
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за приемане Отчет за дейността на
Общински съвет - Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25 / 21.02.2019 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
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
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за Отчет за изпълнение на решенията на
Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до
31.12.2018 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26 / 21.02.2019 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от
общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода 01.07.2018 - 31.12.2018 г. съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд "Земеделие",
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършени авансови
плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2 от "Инвестиции в създаването, подобряването, или
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" на мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.", за проект № 04/07/2/0/00469
"Реконструкция на сградите на средно училище "Иван Н. Момчилов" - гр. Елена с
внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен между Община Елена и ДФ
"Земеделие".
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд
"Земеделие", обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за
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отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от "Инвестиции в
създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.", за
проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на средно училище "Иван Н.
Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие".
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 20.02.2019 г. от 16.30
часа предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в полза на
Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от
04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от
"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на средно училище "Иван
Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие", като след проведените разисквания
подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за издаване на запис на заповед от община Елена в
полза на Държавен фонд "Земеделие", обезпечаваща плащане на данък върху
добавената стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469
от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от
"Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове
малки по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.", за проект № 04/07/2/0/00469 "Реконструкция на сградите на средно училище "Иван
Н. Момчилов" - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност", сключен
между Община Елена и ДФ "Земеделие":
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
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”
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17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27 / 21.02.2019 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен
фонд „Земеделие“, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г.
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средно
училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна
ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие”
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017
г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за
проект № 04/07/2/2/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище „Иван Н.
Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен
между община Елена, седалище и адрес на управление 5070 гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски“ № 24, ЕИК по БУЛСТАТ 000133762, идентификационен номер по
ДДС № BG000133762, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Елена да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд
„Земеделие“ в размер на 187 318,95 лв. (сто осемдесет и седем хиляди триста и
осемнадесет лв. и 95 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово
плащане за ДДС по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“,
за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на Средно училище
„Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна
ефективност“, сключен между Община Елена и Държавен фонд „Земеделие“.
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2. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за ДДС по договор № 04/07/2/0/00469 от
04.12.2017 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие“.
3. Определя срок на валидност (предявяване) на Запис на заповед - 6 месеца след
изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в договор №
04/07/2/0/00469 от 04.12.2017, сключен между Община Елена и Държавен фонд
„Земеделие“.
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
разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 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 19.02.2019 г. от 16.15 часа предложението за разкриване на
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна
делегирана дейност с капацитет 10 места, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца
и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 28 / 21.02.2019 г.
Относно: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места
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. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане
и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга от резидентен тип – „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ като държавна делегирана
дейност с капацитет 10 места.
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2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да
разреши разкриването на социална услуга от резидентен тип - „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ като държавна делегирана
дейност с капацитет 10 места, считано от 01.07.2019 г.
3. Възлага на кмета на община Елена да представи решението на Общински съвет
Елена пред РДСП - Велико Търново за изготвяне на Предложение до
изпълнителния директор на АСП за разкриване на социална услуга от резидентен
тип - „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ като
държавна делегирана дейност с капацитет 10 места.
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
съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд "Социална закрила" с проект
"Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен социален
патронаж - Елена" и осигуряване на съфинансиране по проекта.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд "Социална закрила" с
проект "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен
социален патронаж - Елена" и осигуряване на съфинансиране по проекта.
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 19.02.2019 г. от 16.15 часа предложението за съгласие за
кандидатстване на Община Елена пред Фонд "Социална закрила" с проект
"Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен социален
патронаж - Елена" и осигуряване на съфинансиране по проекта, като го подкрепя 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 20.02.2019 г. от 16.30
часа предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд
"Социална закрила" с проект "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждането на Домашен социален патронаж - Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена
пред Фонд "Социална закрила" с проект "Модернизиране на кухненското оборудване и
обзавеждането на Домашен социален патронаж - Елена" и осигуряване на
съфинансиране по проекта:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
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”
”ЗА”

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 29 / 21.02.2019 г.
Относно: Съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална
закрила“ с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането
на Домашен социален патронаж - Елена” и осигуряване на съфинансиране по
проекта
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; чл.
18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на
Приоритет 3 „Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ растеж“,
Стратегическа цел 3.1. „Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на
предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване“, Мярка 3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“
от Общинския план за развитие на община Елена (2014 - 2020), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение
„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен
социален патронаж - гр. Елена” пред Фонд „Социална закрила” към Министъра
на труда и социалната политика.
2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на
не по-малко от 10% от общата стойност на проекта за сметка на бюджета на
община Елена.
3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното
предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на
Фонд „Социална закрила“.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на партньорство по проект "Патронажна грижа в общините Елена,
Златарица, Лясковец и Стражица" по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания - Компонент 2", за финансиране от Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на партньорство по проект "Патронажна грижа в общините Елена,
Златарица, Лясковец и Стражица" по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания - Компонент 2", за финансиране от Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
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 19.02.2019 г. от 16.15 часа предложението за одобряване на
партньорство по проект "Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и
Стражица" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 2", за финансиране от Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на партньорство по проект "Патронажна грижа
в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица" по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", за финансиране от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 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 № 30 / 21.02.2019 г.
Относно: Одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините
Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, за
финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Одобрява партньорството на община Елена с общините Стражица, Лясковец и
Златарица по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица,
Лясковец и Стражица”, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компонент 2”.
2. Общински съвет одобрява Споразумение между кандидата и партньорите Приложение III от Условията за кандидатстване.
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
продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху
общинска земя.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху
общинска земя.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.02.2019 г. от 16.00
часа предложението за продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено
право на строеж върху общинска земя, като след проведените разисквания подкрепиха
предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за продажба на имот - частна общинска
собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31 / 21.02.2019 г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост с отстъпено право на
строеж върху общинска земя
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за продажба на Димчо Иванов Върбанов, ЕГН ********** с
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Пробуда“ № 10, област Велико Търново на
следния имот - частна общинска собственост:
УПИ VІІ, КВ. 24 ПО ПЛАНА НА С. КОСТЕЛ, С ПЛОЩ ОТ 760
(СЕДЕМСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ) КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ НА ИМОТА:
УЛИЦА, УПИ VІІІ, УПИ VІ и УПИ ІІ. ИМОТЪТ Е АКТУВАН С АОС № 1411 /
19.12.2018 Г., ВПИСАН В СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОНЕН
СЪД - ЕЛЕНА НА 20.12.2018 Г. ПОД № 1866, ТОМ VІІ.
2. Утвърждава цената на имота, съгласно оценка на лицензирания оценител
„Дупалов” ООД - гр. Велико Търново, в размер на 2 225 лв. (две хиляди двеста
двадесет и пет лева), като сумата не включва ДДС.
3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите действия по
процедура, както и да сключи договор за продажба.
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
съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими
имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими
имоти, находящи се в землището на гр. Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.02.2019 г. от 16.00
часа предложението за съгласие за придобиване право на собственост чрез покупкопродажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 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 съгласие за придобиване право на собственост
чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 32 / 21.02.2019 г.
Относно: Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба
на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за придобиване право на собственост на недвижими имоти,
находящи се в землището на гр. Елена, чрез сключване на договори за покупкопродажба със следните собственици:
1.1. ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.
Варна, ж.к. Младост № 111, вх.4, ет.4, ап. 8 е собственик на поземлен имот с №
27190.197.2 в землището на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с
площ от 1980 кв.м. при граници на имота: имоти №№ 27190.197.86, 27190.166.81,
27190.197.1, при цена от 500 лв./дка, за сумата от 990.00 лв. (деветстотин и
деветдесет лева);
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1.2. ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.
Варна, ж.к. Младост № 111, вх.4, ет.4, ап. 8, е собственик на шестнадесет петстотин
седемдесет и шести идеални части от поземлен имот с № 27190.197.6 в землището
на гр. Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 8136 кв.м. при
граници на имота: имоти №№ 27190.197.91, 27190.197.86, 27190.197.4, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 113.00 лв. (сто и тринадесет лева);
1.3. ПЛАМЕНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес:
гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, вх. Г, ет. 4, ап. 12 е собственик на една двадесет
и четвърта идеални части от поземлен имот с № 27190.197.24 в землището на гр.
Елена, местност „Вълчевото“, с НТП „нива“, с площ от 2999 кв.м. при граници на
имота: имоти №№ 27190.197.9, 27190.197.10, 27190.197.25, 27190.197.87,
27190.197.29, 27190.197.86, 27190.197.7, 27190. 197.8, при цена от 500 лв./дка, за
сумата от 62.48 лв. (шестдесет и два лева и 48 ст.);
1.4. РАЙНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.
Габрово, бул. „Столетов“ № 48, вх. Б, е собственик на една девета идеални части
от поземлен имот с № 27190.197.79 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м. при граници на имота: имоти
№№ 27190.166.81, 27190.197.1, 27190.197.4, 27190.197.86, 27190.197.91, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 166.67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.);
1.5. СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.
Габрово, бул. „Столетов“ № 48, вх. Б, е собственик на една девета идеални части
от поземлен имот с № 27190.197.79 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м. при граници на имота: имоти
№№ 27190.166.81, 27190.197.1, 27190.197.4, 27190.197.86, 27190.197.91, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 166.67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.)
1.6. ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.
Габрово, бул. „Столетов“ № 48, вх. Б, е собственик на една девета идеални части
от поземлен имот с № 27190.197.79 в землището на гр. Елена, местност
„Вълчевото“, с НТП „пасище“, с площ от 3000 кв.м. при граници на имота: имоти
№№ 27190.166.81, 27190.197.1, 27190.197.4, 27190.197.86, 27190.197.91, при цена от
500 лв./дка, за сумата от 166.67 лв. (сто шестдесет и шест лева и 67 ст.)
2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме и осъществи всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.
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
учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани превозни средства,
собственост на община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани превозни
средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД гр. Елена.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – член на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.02.2019 г. от 16.00
часа предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“
ЕООД гр. Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 4
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за учредяване безвъзмездно право на ползване
върху специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на
„Буковец“ ЕООД гр. Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
отсъства
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ЗА”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ЗА”
15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
”ЗА”
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
”ЗА”
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ
”ЗА”
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33 / 21.02.2019 г.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани
превозни средства, собственост на Община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД гр. Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2, във връзка с .чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на
„БУКОВЕЦ” ЕООД със седалище и адрес на управление град Елена, улица
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„Tрети март” № 5а, с ЕИК 814191317, върху следните специализирани
превозни средства, собственост на Община Елена:
1.1. Специален автомобил ЗИЛ КС-3575А (водоноска) с рег. № ВТ 1526АН,
рама № 3038994, двигател № 644460;
1.2. Специален автомобил КАМАЗ 54112 (бетоновоз) с рег. № ВТ6143АМ, рама
№ 0020482, двигател № 398861;
1.3. Специален автомобил МАЗ КС-3577 (автокран) с рег. № ВТ 1523АH, рама
№ 340600107138, двигател № 8809411.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване с „БУКОВЕЦ“ ЕООД, в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за второто полугодие на 2018 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за второто полугодие 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 20.02.2019 г. от 16.30
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година, като след
проведените разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 34 / 21.02.2019 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя
на Общински съвет Елена за второто полугодие на 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 с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за второто полугодие на 2018 г. в размер на 10.00 лв. за дневни
разходи.
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
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто полугодие на 2018 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто полугодие 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 20.02.2019 г. от 16.30
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за второто полугодие на 2018 година, като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 4 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто полугодие на 2018 година:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35 / 21.02.2019 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто полугодие на 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 с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
второто полугодие на 2018 г. в размер на 648.04 лв., както следва:
- за нощувки
388.04 лв.;
- за дневни разходи
260.00 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
даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
производствени дейности"
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План
за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - "За
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 19.02.2019 г. от
16.00 часа предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За производствени дейности", 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно
предназначение - "За производствени дейности":
“ЗА” – 17 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36 / 21.02.2019 г.
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново
конкретно предназначение - „За производствени дейности”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - План за
застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на
землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение - „За
производствени дейности”, с показатели на устройствена зона Пп1, съгласно ОУП
на община Елена.
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2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр.
Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За производствени
дейности” с показатели на устройствена зона Пп1, съгласно ОУП на община
Елена.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за изменение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
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
20.02.2019 г. от 17.00 часа предложението за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за изменение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:
“ЗА” – 16 “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 37 / 21.02.2019 г.
Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както
следва:
Текстът на чл. 18, ал. 2 се изменя така:
(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии,
общинският съветник получава възнаграждение в размер на 90 лв. за комисия
и 110 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на
общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от
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Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.02.2019 г.
средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния
месец.
В Преходни и заключителни разпоредби, текстът на § 4 се допълва така:
§ 4. Този Правилник е приет с Решение № 108 / 30.08.2018 г. на Общински съвет
Елена, изменен и допълнен с Решение № 37 / 21.02.2019 г. на Общински съвет
Елена.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 16:00 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
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