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
№4
Днес 25 април 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 15 общински съветника от общо 17,
като отсъстваха г-н Лазар Костов и г-н Йордан Йорданов. 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“,
г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“, г-жа Петя ДобреваКостадинова – гл.експерт „ОСКП“, г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината.
Присъстват представители на читалищата в община 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 15 общински съветника.
Председателят на Общинският съвет запозна присъстващите с проекта за дневен
ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на Наредба за условията и реда при
предоставяне на концесии.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2019 г.
Вн.: Председател ОбС
4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта
"Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
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8. Предложение относно приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена
през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2019 година
Вн.:Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев предложи, като
т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна контролна единица № 1060,
разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на
неурбанизираната територия на землище гр. Елена) и като т. 12 в проекта за дневен ред
да бъде включено предложението за отпускане на еднократна парична помощ във
връзка с постъпила молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на
10.02.2019 г.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 11 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за даване
разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план
за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна контролна единица №
1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по
КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена):
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване като т. 12 в проекта за дневен ред да бъде включено предложението за
отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила молба от Дончо
Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Председателят на Общински съвет - Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване проекта за дневен ред:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
първото тримесечие на 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на Наредба за условията и реда при
предоставяне на концесии.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2019 г.
Вн.: Председател ОбС
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4. Предложение относно допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта
"Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем".
Вн.:Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
6. Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
7. Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена
през 2018 г.
Вн.:Кмета на общината
9. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година.
Вн.:Кмета на общината
10. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки
на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2019 година.
Вн.:Кмета на общината
11. Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел
захранване на стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на
републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена).
Вн.:Кмета на общината
12. Предложение относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с
постъпила молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.
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
информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2019 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.04.2019 г. от 17.15
часа предложението за информация за изменението на общинския бюджет за първото
тримесечие на 2019 г., 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.
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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 информация за изменението на общинския
бюджет за първото тримесечие на 2019 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
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
отсъства
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 № 46 / 25.04.2019 г.
Относно: Информация за изменението на общинския бюджет за първо тримесечие
на 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.
125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема информация за изменението на бюджета на община Елена и уточнения
план на приходната и разходната част по функции и дейности към 31.03.2019 г.,
както следва:
1. По приходната част: 12 767 670 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 12 767 670 лв., разпределени по функции и дейности,
съгласно Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
д-р Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
23.04.2019 г. от 17.00 часа предложението за отмяна на Наредба за условията и реда при
предоставяне на концесии, 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 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне
на концесии:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47 / 25.04.2019 г.
Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
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. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния
кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Отменя Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с
Решение № 104 / 01.12.2010 г. на Общински съвет Елена.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна
присъстващите с предложението за приемане на Общинска програма за закрила на
детето в община Елена за 2019 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 25.04.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г., като го подкрепя 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 подложи на гласуване
предложението за приемане на Общинска програма за закрила на детето в община
Елена за 2019 г.:
“ЗА” – 15, “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 № 48 / 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 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.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и
чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г.,
неразделна част от настоящото решение.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г.
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
допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена през 2019 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение да предостави под наем".
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена през 2019 г. в частта "Имоти, които община Елена има
намерение да предостави под наем".
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 23.04.2019 г. от 17.30
часа предложението за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта "Имоти, които община
Елена има намерение да предостави под наем", 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 допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта
"Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем":
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”
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9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”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 № 49 / 25.04.2019 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта „Имоти, които
община Елена има намерение да предостави под наем”
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. 9 от Закона за общинската собственост
и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена за 2019 г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на
Общински съвет Елена в частта: „Имоти, които община Елена има намерение да
предостави под наем” със следния имоти, общинска собственост:
1. Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 72
кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско, актувана като публична
общинска собственост с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Службата по
вписвания при Районен съд - гр. Елена на 25.03.2005 г. под № 96, том ІІI.;
2. Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45
кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Беброво, актувана като публична
общинска собственост с АОС № 224 / 19.04.2000 г., вписан в Службата по
вписвания при Районен съд - гр. Елена на 15.03.2005 г. под № 198, том ІІ.;
3. Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от
59,50 кв.м. и апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения
с площ от 38 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Константин, актувана
като публична общинска собственост с АОС № 232 / 06.05.2000 г., вписан в
Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 16.03.2005 г. под № 12,
том ІІI.;
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4. Помещение с площ от 18 кв.м., разположено на първи етаж от сграда,
находяща се в гр. Елена, ул. „Ст. Михайловски“ № 21, съгласно АОС № 446 /
31.01.2006 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на
02.02.2006 г. под № 36, том I.
5. Помещение с площ от 15 кв.м., разположено в масивна административна
сграда, находяща се в гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски“ № 32, съгласно АОС
№ 166 / 02.04.1998 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд – гр.
Елена на 24.06.2005 г. под №108, том V.
В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
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 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 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
23.04.2019 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода
2019 - 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 приемане на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2019 - 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 № 50 / 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 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. 3 от същия и чл. 197, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Елена за периода 2019 - 2020 г.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на
кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развие на децата и
учениците в община Елена за 2019 г.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развие на децата
и учениците 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
23.04.2019 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Годишен план на дейностите
за подкрепа за личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г., като
го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на
гласуване предложението за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г.
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 51 / 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците 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. 3 от същия и чл. 197, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Елена за 2019 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
приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020
година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през
2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
2016 - 2020 г.

9

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.04.2019 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 23.04.2019 г. от 16.00 часа предложението за приемане на
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.,
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 приемане на Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2016 - 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 № 52 / 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 - 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално
подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през
2020 г.
2. Възлага на кмета на общината при евентуална промяна на обстоятелствата по
прилагането да внесе предложение за промяна на Плана.
3. Планът да се предостави на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез
Регионалната дирекция за социално подпомагане - Велико Търново.
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
приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните
средства от читалищата на територията на община Елена през 2018 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните
средства от читалищата на територията на община Елена през 2018 г.
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Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Богдана Пеева – председател на ПК “Образование, култура и вероизповедания“ към
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на
23.04.2019 г. от 16.30 часа предложението за приемане на докладите за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на
община Елена през 2018 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 приемане на докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена
през 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 № 53 / 25.04.2019 г.
Относно: Приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през
2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Приема за информация докладите за осъществените читалищни дейности и
изразходваните бюджетни средства от читалищата на територията на община
Елена през 2018 г.
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
одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински
съвет Елена за първото тримесечие на 2019 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 първото тримесечие на 2019 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.04.2019 г. от 17.15
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
председателя на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година, като го
подкрепя с 4 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напуска общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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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 първото тримесечие на 2019 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 54 / 25.04.2019 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя
на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 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 председателя на Общински
съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година в размер на 10.00 лв. за дневни
разходи.
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
одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
първото тримесечие на 2019 година.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за
първото тримесечие на 2019 година.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.04.2019 г. от 17.15
часа предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета
на община Елена за първото тримесечие на 2019 година, като го подкрепя 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 подложи на
гласуване предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за първото тримесечие на 2019 година:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 55 / 25.04.2019 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за първото тримесечие на 2019 година
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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
първото тримесечие на 2019 година в размер на 70.00 лв. за дневни разходи.
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
даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна
контролна единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот №
27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена).
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението
за даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна
контролна единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот №
27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена).
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Пенка Цочева – председател на ПК “Устройство на територията“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.04.2019 г. от
17.45 часа предложението за даване разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване
на стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на републикански
път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище
гр. Елена), като го подкрепя 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 даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел
захранване на стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на
републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната
територия на землище 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
отсъства
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
13 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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14
15
16
17

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА
ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ
ЗЕХРА ХАЛИЛОВА САЛИЕВА
ФЕИМ ХАСАНОВ ЕМБИЕВ

”ЗА”
отсъства
”ЗА”
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 56 / 25.04.2019 г.
Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен
план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на
стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на
републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена)
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна контролна
единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот №
27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена).
2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелно Ел
захранване 1 кV на стационарна контролна единица № 1060, разположена в
обхвата на път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена:
2.1. Разширение на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) на ТП
„Килъжевци“ с обособяване на нов клон „В“ от табло НН на ТП „Килъжевци“ до
стоманобетонов (СБС) № 1 в имот № 27190.123.12 по КККР на неурбанизираната
територия на землище гр. Елена с дължина 29 лин. м.
2.2. Изграждане на кабелно трасе 1 кV от електромерно табло тип 1М до
стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на път ІІ-53
(имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр.
Елена). Трасето на кабела 1 кV е с обща дължина 167 лин. м., от които 31 лин. м. и
площ на сервитута 124 кв. м. попадат в имот № 27190.123.12, с НТП „Пасища,
мери“, публична общинска собственост и 136 лин. м. и площ на сервитута 544 кв.
м. попадат в обхвата на път ІІ-53 (имот № 27190.123.14, НТП „Гори и храсти в
земеделска земя“, частна общинска собственост и имот № 27190.123.15, НТП
„Пасище“, публична общинска собственост).
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3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с адрес на управление гр. София, бул.
„Македония“ № 3, ЕИК 000695089, представлявано от Радослав Влахов, член на
УС, чрез упълномощено лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София, за имотите
общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на
техническата инфраструктура.
4. „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с адрес на управление гр. София,
бул. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089, представлявано от Радослав Влахов, член
на УС, чрез упълномощено лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София, да
извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ за утвърждаване на трасетата на
обектите по т. 2, а след влизането в сила на ПУП – ПП и учредяването на правата
по т. 3 от настоящето решение.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 16 общински съветника.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян запозна присъстващите с
предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила
молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стефан Минчев – председател на ПК “Бюджет и финанси“ към Общински съвет Елена.
Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.04.2019 г. от 17.15
часа предложението за отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила
молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г., 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 отпускане на еднократна парична помощ във връзка с
постъпила молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 57 / 25.04.2019 г.
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила молба
от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отпуска еднократна парична помощ на Дончо Стефанов Гърдев,
ЕГН 3809101402, с постоянен адрес с. Граматици, общ.Елена, в размер на
1000 (хиляда) лева за закупуване на строителни материали за
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възстановяване на материални щети нанесени от пожар възникнал на
10.02.2019 година.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по
т. 1 от настоящото решение след представяне на разходоoправдателни
документи за закупени строителни материали.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена
г-н Стоян Златев закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:40 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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