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
№9
Днес 25 юли 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-жа Зехра Салиева.
От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев - кмета на
общината, г-н Йордан Димитров – заместник-кмет на общината, г-жа Ивона КънчеваСавова - секретар на общината, г-жа Силвия Мирянова – директор на дирекция „ФБМП“,
г-н Драгомир Цанев – юрисконсулт на общината, г-жа Петя Добрева-Костадинова –
гл.експерт „ОСКП“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици,
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно информация за изменението на общинския бюджет за
второто тримесечие на 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата към момента Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г.
Вн.: Кмета на общината
6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
Вн.: Председател ОбС
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7. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно
предложение за финансиране по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците" в рамките на Оперативна програма "Околна
среда 2014 - 2020"
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13
август 2019 г.
Вн.: Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто тримесечие на 2019 година.
Вн.: Кмета на общината
12. Предложение относно удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за
постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения.
Вн.: Кмета на общината
Дадена бе думата за изказвания по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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
второто тримесечие на 2019 г.
Вн.:Кмета на общината
2. Предложение относно отмяна на действащата към момента Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
3. Предложение относно изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Елена.
Вн.:Кмета на общината
4. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г.
Вн.: Кмета на общината
5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г.
Вн.: Кмета на общината
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6. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
Вн.: Председател ОбС
7. Предложение относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Вн.:Кмета на общината
8. Предложение относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно
предложение за финансиране по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците" в рамките на Оперативна програма "Околна
среда 2014 - 2020"
Вн.: Кмета на общината
9. Предложение относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
Вн.: Кмета на общината
10. Предложение относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13
август 2019 г.
Вн.: Кмета на общината
11. Предложение относно одобряване на изплатените разходи за командировки на
кмета на община Елена за второто тримесечие на 2019 година.
Вн.: Кмета на общината
12. Предложение относно удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за
постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения.
Вн.: Кмета на общината
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за информация за изменението
на общинския бюджет за второто тримесечие на 2019 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
информация за изменението на общинския бюджет за второто 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 23.07.2019 г. от 16.45 часа
предложението за информация за изменението на общинския бюджет за второто
тримесечие на 2019 г., като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали
се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 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 информация за изменението на общинския бюджет
за второто тримесечие на 2019 г.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
3
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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”
отсъства
отсъства
”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 № 83 / 25.07.2019 г.
Относно: Изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с
чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси и съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на
бюджета на община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Утвърждава промените по бюджета на община Елена и уточнения план на
приходната и разходната част по функции и дейности към 30.06.2019 г., както следва:
1. По приходната част: 12 980 413 лв., разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1;
2. По разходната част: 12 980 413 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно
Приложения №№ 2, 2-1, 2-2 и 2-3.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за отмяна на действащата към
момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и
приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията
на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията
на община Елена.
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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 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за отмяна на действащата към момента Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена, като го подкрепят 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 действащата към момента Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 84 / 25.07.2019 г.
Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Елена
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 19, ал. 1 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 8,
чл.
11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77
от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елена,
приета с Решение № 53 по протокол № 8 от 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена
2. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
съгласно приложения проект, 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 да запознае присъстващите с предложението за изменения в Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на община Елена.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Елена, като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма,
„въздържали се”- няма.
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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 изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на територията
на община Елена:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 85 / 25.07.2019 г.
Относно: Изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на
община Елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76,
ал. 3 във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Изменя Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена
(НООРТОЕ) както следва:
1. Алинея 1 от чл. 22 на Наредбата се отменя.
2. Алинея 4 от чл. 51 на Наредбата се отменя.
3. Алинея 5 от чл. 51 на Наредбата се отменя.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за допълване на програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г.
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.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г. от
17.00 часа предложението за допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г., като го подкрепят 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.:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
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”
отсъства
отсъства
”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 № 86 / 25.07.2019 г.
Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Елена за 2019 г., приета с Решение № 5 / 24.01.2019 г. на
Общински съвет Елена в раздел Д: „Имоти, които община Елена има намерение да
продаде на лица определени в закон” със следните имоти, общинска собственост:
1.1. Придаваем общински имот пл. № 60б, с площ от 320 кв. м. към имот пл. №
55 за обособяване на нов самостоятелен УПИ VІ - 55, 60б, кв. 17а по плана на с.
Дрента, при граници: пл. № 55, УПИ VІІ-54, 60а, сервитут на р. Веселина и
улица, актуван с АОС № 1455 / 26.06.2019 г.;
1.2. УПИ ХІІІ - 135, кв. 11 по плана на с. Буйновци, с площ от 750 кв. м., при
граници: поземлен имот пл. № 135, ОК - 74 - 92 - 91, УПИ ХІV-136 и земеделска
земя, актуван с АОС № 1456 / 17.07.2019 г.
2. В „Очаквани приходи“ раздел Б „Разпореждане с имоти общинска собственост“ от
Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община
Елена за 2019 г., се добавя нова точка 1.3 „Приходи от продажба на дълготрайни
нематериални активи (учредяване на сервитути – право на преминаване и
7

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.07.2019 г.
прокарване на отклонения, учредяване право на строеж и т.н.), като прогнозен
резултат се изписва сумата 4 717 лв. (четири хиляди седемстотин и седемнадесет
лева).
3. Текстът в раздел В „Имоти, върху които Община Елена има намерение да учреди
вещно право на ползване“ от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена за 2019 г.: “Към момента на приемане на
програмата, община Елена няма намерение през 2019 г. да учредява вещно право на
ползване“ да се замени с текста: „При постъпване на заявления същите ще се
процедират съгласно изискванията на закона“.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за приемане на Годишен отчет
за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни
договори за 2018 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските
концесии и сключените концесионни договори за 2018 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г. от
17.00 часа предложението за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г., като го
подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за
действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г., като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за
общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 87 / 25.07.2019 г.
Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за
общинските концесии и сключените концесионни договори за 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. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
Приема Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските
концесии и сключените концесионни договори за 2018 г., 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 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Елена и
на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г., като го подкрепят с 5 гласа
„за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 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 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 88 / 25.07.2019 г.
Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите
комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и 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 01.01.2019 г. – 30.06.2019 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 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода от
01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската
администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., като благодари на г-н Топалов
за отправената забележка на заседанието на Постоянната комисия по „Местно
самоуправление“, че Решение № 10 следва да бъде записано със статут „в процес на
изпълнение“, тъй като все още тече изпълнението на Инвестиционната програма за 2019 г.
и помоли същото да бъде коригирано в приложение № 1, неизменна част от решението.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., като го
подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 15 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
общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 89 / 25.07.2019 г.
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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:
1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена от
общинската администрация за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г. съгласно
Приложение № 1.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за съгласие за кандидатстване
на Община Елена с проектно предложение за финансиране по процедура "Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" в рамките на
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
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Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за финансиране по
процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
отпадъците" в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Стела Горбанова-Василева – председател на ПК “Местно самоуправление“ към Общински
съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно
предложение за финансиране по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците" в рамките на Оперативна програма "Околна
среда 2014 - 2020", като го подкрепят с 5 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
Залата напускат общинските съветници г-н Стефан Минчев и г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 13 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение
за финансиране по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците" в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014 2020":
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 90 / 25.07.2019 г.
Относно: Съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за
финансиране по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на
управлението на отпадъците“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020”
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. Дава на съгласие за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по
процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
отпадъците“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020”.
2. Потвърждава, че дейностите, заложени в проектното предложение, напълно
съответстват на подмярка 5.1.3.7. „Информационна кампания в по големите
населени места за подобряване екологичната култура на населението“ към мярка
5.1.3. „Отпадъци“, специфична цел 5.1. „Подобряване на екологичната
инфраструктура, осигуряваща по-добро качество на живот“, приоритет 5.
„Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда и постигане
ефективно използване на природните ресурси“ от Общинския план за развитие на
община Елена, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена.
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3. Декларира, че при одобряване на проектното предложение, ще предостави за
безвъзмездно ползване за целите на проекта помещение (помещения) в сграда общинска собственост, разположена в УПИ - III „За Общностен център“, кв. 25 по
плана на гр. Елена, с идентификатор 27190.501.433.1 по КККР, с административен
адрес: гр. Елена, ул. „Сава Катрафилов“ № 25, за период, не по-малък от 7 години, в
т.ч. 18 месеца период на изпълнение и 5 г. устойчивост след приключване на проекта,
считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.
4. Възлага на кмета на община Елена извършването на всички фактически и правни
действия, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение по т. 1
от настоящото решение.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за откриване процедура за
отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.
Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска
собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Йордан Йорданов – председател на ПК “Общинска собственост“ към Общински съвет
Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 23.07.2019 г. от
17.00 часа предложението за откриване процедура за отдаване под наем на недвижим
имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална
тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга,
като го подкрепят с 4 гласа „за“, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата влиза общинският съветник г-н Стефан Минчев.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл.27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на
поименно гласуване предложението за откриване процедура за отдаване под наем на
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на
търга:
1 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
”ЗА”
2 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ
”ЗА”
3 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ
”ЗА”
4 ПЕНКА ПЕНКОВА ЦОЧЕВА
”ЗА”
5 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
”ЗА”
6 ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА САДИНОВА
”ЗА”
7 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ
”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА-ГАЙДАРОВА
”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА
”ЗА”
10 БОГДАНА СИМЕОНОВА ПЕЕВА
”ЗА”
11 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
отсъства
12 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА
”ЗА”
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13
14
15
16
17

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

”ЗА”
”ЗА”
отсъства
отсъства
”ЗА”

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 91 / 25.07.2019 г.
Относно: Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна
цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост; чл. 18, ал. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години
на следния имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена:
Помещение с площ от 18 кв.м., находящо се на първия етаж от сграда с
административен адрес гр.Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 21, намираща се в
поземлен имот пл.№ 368 в кв.70 по плана на гр.Елена, актувана с АОС № 446 /
31.01.2006 г., вписан в Служба по вписванията при Еленски районен съд на 02.02.2006
г. под № 36, том І.
2. Определя първоначална тръжна месечна наемна цена, изготвена съгласно
Методика за определяне на началните цени за договаряне под наем на общински
имоти, приета с Решение № 34 / 1997 г. и изменена с Решение № 11 / 14.02.2002 г. на
Общински съвет Елена, в размер на 35.40 лв. (тридесет и пет лева и четиридесет
стотинки) без включен ДДС.
3. Утвърждава тръжните условия както следва:
3.1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, които
отговарят едновременно на следните условия:
3.1.1. Закупили са тръжна документация в указания срок;
3.1.2. Подали са предложения в срока, определен със заповедта на кмета
на общината по реда на чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ;
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3.1.3. Подали са документите в запечатан непрозрачен плик, спазвайки
изискванията на чл. 69, ал. ал. 1 - 4 от НРПУРОИ;
3.1.4. Внесли са и са представили документ за внесен депозит;
3.1.5. Представили са всички изискуеми документи, посочени в
тръжната документация.
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна цена.
4. Утвърждава тръжна документация както следва:
4.1. Заявление за участие в търга;
4.2. Предложение за цена;
4.3. Парафиран проектодоговор без вписана в него тръжна цена;
4.4. Тръжни условия, които съдържат: наименование и описание на обекта на
търга, списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга, основание за недопускане до участие в
търга, разяснения относно процедурата по провеждане на търга;
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга;
4.6. Акт за общинска собственост (ксерокопие).
5. Търгът да се проведе от комисия в състав:
Председател:

Йордан Димитров, заместник кмет „Икономически дейности“

и членове:

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт;
Петя Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП”;
Красимира Трънкова, главен експерт „СО“;
инж. Зоя Василева, старши експерт „ОС”;
Йордан Йорданов, общински съветник;
Милко Моллов, общински съветник;

Резервни членове: Наталия Мартинова, старши експерт „СО”;
Стефан Минчев, общински съветник.
6. Възлага на кмета на община Елена да организира и проведе търга с тайно
наддаване, както и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия
участник.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за съгласуване на мандат и
позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на
обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр.
Велико Търново", насрочено за 13 август 2019 г.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на
"Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 август 2019 г.
В залата влиза общинският съветник г-н Сашо Топалов.
В залата присъстват 15 общински съветника.
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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 23.07.2019 г.
от 16.15 часа предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния
ред на Общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13
август 2019 г., като постъпи предложение подточките на т. 3 от проекта за решение да
бъдат гласувани всяка по отделно, след което бе подложено на гласуване:
3 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”- няма. Приема се.
Д-р Стела Горбанова - Василева - председател на ПК”МС”, подложи на гласуване:
По т. 3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2020 г. в размер
на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева):
3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 2.
По т. 3.2. По т. 2: „ЗА“ извършване на актуализация на Регионалния генерален план на
ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално
прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“:
2 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 3.
По т. 3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община
Елена:
5 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
Д-р Стела Горбанова - Василева - председател на ПК”МС”, подложи на гласуване
предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "водоснабдяване
и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 август 2019 г.
Общинските съветници от Постоянната комисия подкрепиха предложението с 3
гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 2.
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 23.07.2019 г. от 16.45 часа
предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "водоснабдяване
и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 август 2019 г., като
го подкрепят с 3 гласа „за“, „против”- 1, „въздържали се”- 1.
Председателят на Общинският съвет даде думата за становище на:
Милко Моллов – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. Вашето предложение господин кмете е интересно, но
ако се съглася и двамата ще бъдем неправи, за това ще гласувам „не“.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 15 общински съветника.
На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация г-н Стефан Минчев заяви, че няма да участва в гласуването.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
подточките на т. 3 от проекта за решение да бъдат гласувани всяка по отделно:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 . Приема се.
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
т. 3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2020 г. в размер
на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева):
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 . Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
т. 3.2. По т. 2: „ЗА“ извършване на актуализация на Регионалния генерален план на ВиК
системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след изготвянето на Регионално
прединвестиционно проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново
по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“:
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 . Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
т. 3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно
вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на Община Елена:
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "водоснабдяване
и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", насрочено за 13 август 2019 г.
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 92 / 25.07.2019 г.
Относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за
13 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, по повод
покана за Общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ (наричана по-долу
за краткост „Асоциацията“), насрочено за 13 август 2019 г., а при липса на кворум - за 20
август 2019 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
1. Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на инж.
ДИЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, кмет на община Елена.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, заместниккмет „Икономически дейности“ на община Елена.
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3. Възлага на представителя на община Елена да гласува „ЗА“ приемането на
предложения проект за дневен ред и съгласува позиция по отделните точки от него,
както следва:
3.1. По т. 1: „ЗА“ приемане на препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, гр.Велико
Търново за 2020 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева);
3.2. По т. 2: „ЗА“ извършване на актуализация на Регионалния генерален план
на ВиК системите и съоръженията на особената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново след
изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване за консолидираната
територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020“;
3.3. По т. 3: Представителят в Общото събрание на Асоциацията да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на гражданите на
Община Елена.
4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в
Общински съвет Елена протокола от заседанието в тридневен срок от получаването
му.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за одобряване на изплатените
разходи за командировки на кмета на община Елена за второто 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 второто
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 23.07.2019 г. от 16.45 часа
предложението за одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто тримесечие на 2019 година, като го подкрепят 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 одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на
община Елена за второто 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 № 93 / 25.07.2019 г.
Относно: Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община
Елена за второто тримесечие на 2019 година
17

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 25.07.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 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 тримесечие на 2019 година в размер на 126.35 лв., както следва:
- 90.00 лв. за дневни разходи;
- 36.35 лв. за транспортни разходи с личен автомобил.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината да запознае присъстващите с предложението за удостояване на Диляна
Иванова Никифорова с награда за постижения в областта на културата, социалната сфера
и обществените взаимоотношения.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за постижения в областта на
културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения.
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
23.07.2019 г. от 16.00 часа предложението за удостояване на Диляна Иванова Никифорова
с награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените
взаимоотношения, като го подкрепят 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 удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за постижения в
областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения:
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма . Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 94 / 25.07.2019 г.
Относно: Удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за постижения в
областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения
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. 68, ал. 7, т. 1 и ал. 8 от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. УДОСТОЯВА ДИЛЯНА ИВАНОВА НИКИФОРОВА С ОТЛИЧИЕ „ЗА
ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА СФЕРА И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“.
2. Връчването на отличието да стане по време на Гала спектакълa на Балетна
академия „Марян” през 2019 г.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 9-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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