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
№3
Днес 28 март 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 Лазар Костов. От общинска администрация участие взеха: кмета на
общината инж. Дилян Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова,
г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ХДИРПС“, инж. Николай Наумов –
директор на дирекция „АПИО“- той и служител по сигурността на информацията,
инж. Христо Симеонов – главен инженер на общината.
Присъства г-жа Златина Николова – Управител на Домашен социален патронаж
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 бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г.
(първи етап).
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на
община Елена
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Наредбата за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален
патронаж гр. Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2018
година.
Вн.:Кмета на общината
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7. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи общинска собственост на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - гр. София, за нуждите на Районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението" - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г.
(първи етап).
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на
община Елена
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Наредбата за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания в община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален
патронаж гр. Елена за 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2018
година.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи общинска собственост на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - гр. София, за нуждите на Районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението" - гр. Елена.
Вн.:Кмета на общината
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г. (първи етап).
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни
дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г. (първи етап).
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 26.03.2019 г. от 16.45
часа предложението за бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г. (първи етап),
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 бюджетна прогноза за постъпленията от местни
приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г.
(първи 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
отсъства
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 № 38 / 28.03.2019 г.
Относно: Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за
местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г. (първи етап)
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с 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, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 52 /
2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и писмо № БЮ № 1 / 08.02.2019 г. на
Министерство на финансите - Указание за подготовката и представянето на бюджетни
прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020 - 2022 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 - 2022 г.
съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение
2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения
за разходи за периода 2020 - 2022 г. на Община Елена съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от настоящото решение
3. Одобрява Прогноза за общинския дълг, включително намеренията за
поемане на нов дълг и разходите за лихви по него за периода 2020 - 2022 г.
на Община Елена съгласно Приложение № 3, неразделна част от
настоящото решение
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за
финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 26.03.2019 г. от 16.45
часа предложението за извършване на вътрешни компенсирани промени в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на
община Елена, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ще споделя своята позиция и мнение по въпроса.
І-во един въпрос. Делегирания бюджет на СУ“Иван Момчилов“ може ли да поеме част
от това увеличение от 3 хил.лв. на 8 хил.лв. за доставка и монтаж на билборда? До сега
успяха да подменят 40 % от дограмата със средства от делегирания си бюджет. Каква е
солидарността на второстепенния разпоредител? ІІ-ро с г-н Георги Терзиев и фирма
Роса сме дългогодишни партньори, но за минушката на ул. „Никифор
Попконстантинов“ средствата да бъдат завишени тройно от 6 хил.лв. на 18 хил.лв. са
много. Ние ще вземем решение. На заседанието на Комисията подкрепих
предложението и сега ще гласувам „за“, но това са много пари и то само за
проектиране. Нека бъдем внимателни при вземане на решенията си.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
Валентин Гуцов – зам.-председател на ОбС: Аз искам да взема отношение по въпроса
за монтаж на билборда. Запознах се с предложената оферта и по мое мнение е висока.
Моето предложение е да се изиска втора оферта. Монтаж на билборд за тази сума е
висока. Предлагам да отпадне позицията от разглежданите компенсирани промени, да
се разгледат и други оферти и се избере най-изгодната.
Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: По първата позиция относно монтажа на
билборда. Не сме водили разговори със СУ“Иван Момчилов“ и не сме търсили
солидарност за този разход. Имаме сключен договор с ДФ“Земеделие“. На пръв поглед
и на мен ми се видя висока стойността на офертата, но билборда е с размери 4 на 3 м, и
е необходимо сериозно укрепване. Приемам предложението и ще изискаме не една, а
две оферти за да изберем най-изгодната. Относно реконструкцията на ул.“Никифор
Попконстантинов“. Пояснявам, разхода за позицията е в размер на 18 600 лв., като
6 000 лв. са за независим строителен контрол. Офертата предложена ни от фирма
„Роса“ е за 12 хил. лв. Не бих подложил на съмнение коректността на фирмата.
Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
Сашо Топалов – общински съветник: Добре ще задам въпроса си така: На каква
стойност сключихте договора?
Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Нямаме сключен договор. Имаме средства
отпуснати от Министерски съвет на стойност 380 хил. лв., подчертавам за изграждане
на мост, а не минушка. Договор се сключва след обявяване на процедурата за
обществена поръчка. Стойността на обекта може да се окаже по-ниска и ние ще трябва
да върнем разликата.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване постъпилото предложение да отпадне позицията за доставка и монтаж на
билборд във връзка с внедряване на енергийна ефективност на сградите на СУ“Иван
Момчилов“ от разглежданите компенсирани промени:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за извършване на вътрешни компенсирани
промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019
г. на община Елена:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
”ЗА”
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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15 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
16 ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
17 ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 39 / 28.03.2019 г.
Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за
2019 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени,
изразяващи се в промяна стойността на определени позиции, отпадане на такива и
включване на нови, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.
ПО 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
изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в
община Елена.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания
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
26.03.2019 г. от 16.15 часа предложението за изменения в Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, като предлагат
следните изменения в проекта за решение:
В чл. 68, ал. 1, т. 1 в изречението: Номинациите за носители на отличието се
правят до 10 октомври от компетентната дирекция. Компетентната дирекция да се
замени с дирекция „Хуманитарни дейности“:
Гласували 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема
се.
В чл. 68, ал. 3, т. 4 да отпадне изречението: При наличие на повече от един
ученик с еднакъв успех, Педагогическият съвет може да приеме допълнителни
критерии за номинирането:
Гласували 5 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Приема
се.
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В чл. 68, ал. 7, т. 1 Други ежегодни отличия да отпадне: За постижения в
областта на културата:
Гласували 2 гласа „за“, „против“ – 3, „въздържали се“ – няма. Не се приема.
След проведените разисквания г-жа Богдана Пеева – председател на
ПК”ОКВ”, подложи на гласуване предложението за изменения в Наредбата за
символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена.
Общинските съветници от Постоянната комисия 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
26.03.2019 г. от 16.30 часа предложението за изменения в Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания 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 подложи на гласуване
постъпилото предложение в чл. 68, ал. 1, т. 1 в изречението: Номинациите за носители
на отличието се правят до 10 октомври от компетентната дирекция. Компетентната
дирекция да се замени с дирекция „Хуманитарни дейности“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян подложи на гласуване
постъпилото предложение в чл. 68, ал. 3, т. 4 да отпадне изречението: При наличие на
повече от един ученик с еднакъв успех, Педагогическият съвет може да приеме
допълнителни критерии за номинирането:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян подложи на гласуване
предложението за изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и
почетните звания 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 № 40 / 28.03.2019 г.
Относно: Изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и
почетните звания в община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и
чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания
в община Елена (за краткост навсякъде по-нататък в текста „Наредбата“), както
следва:
1. В чл. 60 от Наредбата се добавят думите „в срок до края на месец януари“, като
текстът придобива следната редакция:
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Чл. 60. Предложенията за удостояване с почетен знак „СТОЯН
МИХАЙЛОВСКИ” могат да се правят от кмета на общината, общинските
съветници, държавни органи, обществени организации и граждани, и се адресират
до Общински съвет Елена в срок до края на месец януари.
2. Чл. 61 от наредбата се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 61. Носителят на наградата се определя с решение на Общински съвет. Кметът
на общината връчва наградата – Почетен знак “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”
(плакет), грамота и парична награда от 1000 лв. – на тържествено честване на 24
май.
3. В чл. 62 от наредбата думите „Книгата на почетните граждани“ се заменят с
думите „Почетната книга“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 62. Имената на носителите на Почетен знак „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” се
вписват в Почетната книга на Община Елена.
4. Чл. 68 от наредбата се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 68. Ежегодни отличия:
(1) „Будител на годината“
1. Присъжда се ежегодно по повод Деня на народните будители. Номинациите за
носители на отличието се правят до 10 октомври от дирекция „Хуманитарни
дейности“ в общинска администрация, граждани и неправителствени
организации, чрез кмета на общината до съответната постоянна комисия към
Общинския съвет. След решението на комисията, кметът със заповед определя
лауреата.
2. Отличието се връчва на тържественото честване по повод Деня на народните
будители.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Будител на годината“ и
грамота.
4. Статут на отличието: Връчва се на хора с принос в областта на образованието,
науката, културата и религиите в града и общината – творци, общественици,
меценати и дейци, които през годината са оставили трайна следа в сферата на
духовния живот.
(2) „Дарител на годината“
1. Присъжда се след приключване изпълнението на бюджета за съответната
финансова година. Номинациите за носители на отличието се правят до 30 януари
от дирекция „Финанси и бюджет“, второстепенни разпоредители с бюджет,
граждани и неправителствени организации чрез кмета на общината до
съответната постоянна комисия към Общинския съвет. След решението на
комисията кметът със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на тържественото честване на празника на града.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Дарител на годината“ и
грамота. Името на дарителя се вписва в почетната „Летописна книга за
благодетелите от еленския край“, която:
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3.1. Се води и съхранява от упълномощено от кмета длъжностно лице, което
вписва номера на заповедта на кмета, мотивите, основанията и повода за
удостояването, както и описание за вида на дарението без неговата финансова
стойност.
3.2. Съдържа имената и други данни, предоставени от удостоения.
3.3. След приключването ѝ, книгата се предава с протокол в архива на общинския
музей.
4. Статут на отличието: Присъжда се на спомоществовател (отделни личности или
корпоративни дарители), като признание за направени дарения или положен
доброволчески труд за подкрепа на местни инициативи, за оказана помощ за
реализация на обществено значими каузи или на обществени и граждански
организации, на местни общности или отделни граждани от община Елена.
(3) „Първенец на випуска“
1. Присъжда се след приключване на учебните занятия за последния гимназиален
клас. Номинациите за носители на отличието се правят от Педагогическия съвет
на средното училище пред кмета на общината, който със заповед определя
лауреата.
2. Отличието се връчва на церемонията по тържественото връчване на дипломите
на випуска.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Първенец на випуска“ и
грамота.
4. Статут на отличието: Присъжда се на ученик, който е с най-висок успех от
випуска и е приключил гимназиалната степен на средното си образование без
наложени наказания.
(4) „Иван Момчилов - за принос в областта на образованието.
1. Присъжда се по повод честване на 24 май. Номинациите за носители на
отличието се правят до 30 април от дирекция „Хуманитарни дейности“,
образователни институции, граждани и неправителствени организации чрез кмета
на общината до съответната постоянна комисия към Общинския съвет. След
решението на комисията кметът със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на церемонията по честване на Деня на българската
просвета и култура и славянската писменост.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Иван Момчилов - за
принос в областта на образованието“ и грамота.
4. Статут на отличието: Удостояват се просветни дейци с принос за развитието на
образованието и просветното дело в града и общината, както и такива,
допринесли за написването и издаването на учебници, познавателна, учебнопомощна и методическа литература.
(5) „Високи спортни постижения“
1. Присъжда се в края на месец декември. Номинациите за носители на отличието
се правят на събрание на председателите на спортни клубове. Те представят
протокол с номинации и мотиви пред кмета на общината, който със заповед
определя лауреата.
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2. Отличието се връчва на церемонията по отчитане на спортните постижения на
спортистите от общината.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Високи спортни
постижения“ и грамота.
4. Статут на отличието: Носителите (индивидуални състезатели или отбори) са
получили високи спортни награди през изтичащата година. Постиженията трябва
да са регистрирани от представителен спортен орган и да са доказани с документи
за призови класирания. С наградата могат да бъдат удостоявани и треньори,
чиято дейност през годината е допринесла за престижни спортни отличия на
състезатели и отбори, подготвяни от тях.
(6) Плакет „За доблест, благородство и гражданска отговорност“. Връчва се на
граждани за проявен героизъм и себеотрицание, за спасяване на човешки живот и
предотвратяване на престъпления или сериозни материални загуби на обществото
и държавата, за участие и подпомагане на благотворителни каузи. Удостояването
става със заповед на кмета на общината по предложение на граждани и
институции за всеки конкретен повод.
(7) Други ежегодни отличия:
1. За постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените
взаимоотношения.
2. За значими иновации в областта на туризма.
3. За принос в икономическия и стопанския живот.
(8) Предложенията по предходната алинея се правят чрез председателя на
Общински съвет Елена пред съответната комисия към Общинския съвет.
Връчването на отличията се организира от кмета на общината, след взето
решение от Общинския съвет, при подходящо обществено събитие или честване.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците - регион
Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на дейностите за община Елена за 2018
г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на дейностите за община Елена
за 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
26.03.2019 г. от 16.30 часа предложението за отчет за изпълнението на Регионална
Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с
Общински план на дейностите за община Елена за 2018 г., като след проведените
разисквания подкрепиха предложението с 5 гласа „за”, „против” - няма,
„въздържали се”- няма.
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отчет за изпълнението на Регионална Програма за
управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на
дейностите за община Елена за 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 № 41 / 28.03.2019 г.
Относно: Отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление на
отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на дейностите
за община Елена за 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление на
отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020) с Общински план на дейностите
за община Елена за 2018 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 Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 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 26.03.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г., като го
подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за на:
Сашо Топалов – общински съветник: Ще изкажа своето становище. Считам, че
Домашен социален патронаж се утвърди, като една социална структура не само в
гр. Елена, но и в община Елена. В залата е управителката на социалното заведение.
Мога да кажа че сполучливо и успешно се справя с функциите на патронажа –
отношение към потребителите, грижи, график, разнообразно и богато меню. Моите
адмирации към Управителката г-жа Николова. Създаден от много години Патронажа
мина през много трудности, но се утвърди и днес успешно изпълнява социалната си
функция.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
11

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 28.03.2019 г.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Отчет за дейността на Домашен социален
патронаж гр. Елена за 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 № 42 / 28.03.2019 г.
Относно: Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр.
Елена за 2018 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 10, ал. 3 от Наредбата за дейността на
Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Oтчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за
развитие на община Елена (2014-2020) през 2018 година.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за
развитие на община Елена (2014-2020) през 2018 година.
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
26.03.2019 г. от 16.30 часа предложението за одобряване на Годишен доклад за
наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020)
през 2018 година, като след проведените разисквания подкрепиха предложението с 5
гласа „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за одобряване на Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 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 № 43 / 28.03.2019 г.
Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общински план за развитие на община Елена (2014 - 2020) през 2018 година
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие на община Елена (2014 - 2020) през 2018 г.
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
актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните
услуги.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните
услуги.
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 26.03.2019 г. от 16.00 часа предложението за актуализиране
състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги,
като го подкрепя 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 актуализиране състава на Обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44 / 28.03.2019 г.
Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните
помощи и социалните услуги
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка чл. 35, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и
чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1.

Отменя Решение № 126 / 25.08.2016 г. на Общински съвет – Елена.

2.
Определя състав на обществения съвет за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните услуги в
община Елена, както следва:
Председател:

Десислава Иванова Шопова, заместник кмет „Хуманитарни
дейности“ на община Елена;

Членове:

Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство с. Константин;
Зоя Андонова Ангелова, кмет на кметство с. Майско;
Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално
подпомагане” - град Елена;
Златина Димитрова Николова,
социален патронаж - град Елена;

управител

на

Домашен

Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството към
Съюза на инвалидите в България - град Елена;
Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги
и здравеопазване” в община Елена;
Богдана Симеонова Пеева, общински съветник;
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева, общински съветник;
Лазар Николов Костов, общински съветник.
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
предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - общинска собственост на Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. София, за нуждите на
Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - общинска собственост на Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. София, за нуждите на
Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - гр. 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 26.03.2019 г. от
17.00 часа предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на вещи общинска собственост на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - гр. София, за нуждите на Районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението" - гр. 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.
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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 предоставяне за безвъзмездно управление на
вещи - общинска собственост на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - гр. София, за нуждите на Районна служба "Пожарна безопасност и
защита на населението" - 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
”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
отсъства
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 № 45 / 28.03.2019 г.
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на вещи - общинска
собственост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
гр. София, за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – 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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на
общинско имущество в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде сключен договор за безвъзмездно управление с Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. София, чрез
Директора на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ - гр. Велико Търново, за нуждите на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – гр. Елена за срок от 10 години на следните
вещи общинска собственост:
15

Обща тойност, лв.

2

Количество

1

Единична стойност, лв.

Наименование и спецификация на материалните
запаси

Мярка

№ п ред
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3

4

5

6

1.

Променител 52/75 мм.

бр.

6.00

2

12.00

2.

Разклонител трипътен

бр.

90.00

1

90.00

3.

Струйник Б

бр.

60.00

2

120.00

4.

Пеноструйник

бр.

40.00

1

40.00

5

ПГВ - 40

бр.

40.00

1

40.00

6

Лопата с дълга дръжка

бр.

5.00

2

10.00

7

Лопата с къса дръжка

бр.

4.00

2

8.00

8

Права лопата

бр.

4.00

1

4.00

9

Сгъваема войнишка лопата

бр.

8.00

2

16.00

10

Кирка

бр.

8.00

1

8.00

11

Лост железен

бр.

3.00

2

6.00

12

Къс лост с пета

бр.

3.00

1

3.00

13

Канджа с върлина

бр.

18.00

2

36.00

14

Брадва

бр.

6.00

1

6.00

15

Лост козикрак

бр.

9.00

1

9.00

16

Крик "Латерна"

бр.

30.00

1

30.00

17

Въже метално за ръчна лебедка

бр.

21.00

1

21.00

18

Синджир боксирен

м.

2.80

5

14.00

19

Въже метално боксирно

м.

5.00

6

30.00

20

Метални обици

бр.

10.00

4

40.00

21

Клинове пластмасови

бр.

3.00

2

6.00

22

Носилка брезентова

бр.

18.00

1

18.00

23

Въжета видлонови

бр.

22.00

2

44.00

24

Въжета спасителни полиестерни

бр.

10.00

2

20.00

25

Работни ръкавици

бр.

3.00

4

12.00

26

Гащеризон

бр.

18.00

3

54.00
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27

Водпроводен ключ

бр.

18.00

1

18.00

28

Въздушни възглавници

бр.

120.00

4

480.00

29

Маркуч високо налягане -синя маркир.

бр.

32.00

2

64.00

30

Маркуч високо налягане - червена маркир.

бр.

32.00

2

64.00

31

Маркуч хидравлично налягане - оранжева марк.

бр.

32.00

2

64.00

32

Маркуч хидравлично налягане - сива маркир.

бр.

22.00

1

22.00

33

Брадва тесла

бр.

15.00

1

15.00

34

Разпределител с манометър

бр.

102.00

1

102.00

35

Редуцил вентил за въздушни възглавници

бр.

130.00

1

130.00

36

Моторна хидравлична помпа HONDA -1,6 kw

бр.

1950.00

1

1950.00

37

Комбинирана хидравл. ножица-разпъвач Хърст

бр.

1800.00

1

1800.00

38

Раздвижни ключове голям / малък

бр.

3.00

2

6.00

39

Метър сгъваем

бр.

2.00

1

2.00

40

Ножица за ламарина

бр.

8.00

1

8.00

41

Керпиден

бр.

4.00

1

4.00

42

Секач

бр.

2.00

2

4.00

43

Отвес

бр.

1.00

1

1.00

44

Пробой

бр.

1.50

1

1.50

45

Триъгълна пила

бр.

1.00

1

1.00

46

Далта

бр.

2.00

1

2.00

47

Отвертка голяма

бр.

3.00

1

3.00

48

Чук

бр.

2.50

2

5.00

49

Брадва-топор

бр.

5.00

1

5.00

50

Ножовка

бр.

2.50

1

2.50

51

Трион

бр.

1.50

1

1.50

52

Мистрия

бр.

2.00

1

2.00

53

Пластина за отваряне на авт.врати

бр.

6.00

1

6.00

54

Шило

бр.

3.00

1

3.00

55

Отвертки звезди

бр.

5.00

3

15.00

56

Отвертки плоски

бр.

4.00

3

12.00

57

Тръбни ключета триъгълни

бр.

3.00

2

6.00

58

Чук малък

бр.

3.50

1

3.50

59

Керпиден

бр.

2.50

1

2.50
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60

Ключове гаечни - 8-10 / 9-11 / 13-15 / 14-17

бр.

3.00

4

12.00

61

Ключ лула 19-17

бр.

4.50

1

4.50

62

Шестограми комплект

бр.

8.50

9

76.50

63

Секач

бр.

2.50

1

2.50

64

Пластмасов клин

бр.

1.00

1

1.00

65

Клещи обикновени

бр.

3.00

1

3.00

66

Раздвижни клещи

бр.

3.00

1

3.00

67

Водопроводен ключ

бр.

15.00

1

15.00

68

Свредло за дърво

бр.

1.00

1

1.00

2. Възлага на кмета на община Елена да сключи договора по т. 1.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 3-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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