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П Р О Т О К О Л  
 

№ 1 3  
 

 

Днес 21 септември 2011 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 17 общински съветника. От Общинска 

администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, заместник кмета на 

общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – директор на дирекция „ХД”, г-жа 

Мария Симеонова - гл.експерт „Човешки ресурси”, г-жа Зоя Ангелова – кмет на кметство 

с.Майско, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, г-н Йордан Йорданов – 

кметски наместник с.Ил.рът. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 

необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 

заседанието в залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателя на Общинския съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред: 

 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на 

община и кметове на кметства. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение 

№11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 

80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 

85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 

105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински 

съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен 

Управител – област Велико Търново.  

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие за участие на община Елена, за 

финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по 

приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за 

управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, 

Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 

Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за поемане на общински 

дълг и даване на съгласие за получаване на кредит на определена банка или друга 

финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по 

проекта преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

Вн.: Кмета на общината 

 



Мандат 2007 – 2011 г. 

Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 21.09.2011 г. 

 

 2 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  

 
1. Предложение относно избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на 

община и кметове на кметства.  

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение 

№11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 

80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 

85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 

105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински 

съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен 

Управител – област Велико Търново.  

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие за участие на община Елена, за 

финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по 

приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за 

управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, 

Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, 

Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за поемане на общински 

дълг и даване на съгласие за получаване на кредит на определена банка или друга 

финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по 

проекта преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

Вн.: Кмета на общината 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с 

предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 

кметове на кметства.  

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.09.2011 г. от 16.30 часа предложението за 

избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства, 

като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев предложи, гласуването на 

предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 

кметове на кметства, да бъде поименно, след което го подложи на гласуване:  

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на 

община и кметове на кметства: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93/21.09.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и 

кметове на кметства 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, в изпълнение на чл.42, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с 

предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 

2011 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Елена Йордан 

Кирчев Василев – заместник-кмет на общината, считано от следващия ден от датата на 

регистриране на досегашния кмет в ОИК-ЕЛЕНА, до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет на общината. 

2. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, считано от 

следващия ден от датата на регистриране на досегашните кметове в ОИК-ЕЛЕНА, до 

полагане на клетва от новоизбраните кметове на съответните кметства: 

2.1. Майско – Дочка Стефанова Николова – старши специалист АОН –кметство 

с.Майско; 

2.2. Беброво – Анка Тодорова Костова – старши специалист АОН-кметство 

с.Беброво. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-н Йордан 

Кирчев временно изпълняващ длъжността кмет на общината да запознае присъстващите с 

предложението за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена(Приета с Решение 

№14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 

94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 

6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 

9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение 

№2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), съобразено със 

Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен Управител – област Велико Търново.  

Г-н Йордан Кирчев - ВрИД кмет запозна присъстващите с предложението за 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена 

и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 

6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение 

№36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение 

№100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 

63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-

17/07.09.2011 г. на Областен Управител – област Велико Търново.  

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия 

разгледа на свое заседание проведено на 20.09.2011 г. от 16.30 часа предложението за 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена 

и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 

6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение 

№36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение 

№100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 

63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-

17/07.09.2011 г. на Областен Управител – област Велико Търново, като го подкрепя с 4 

гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение 

№11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 

80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 

85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 

105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински 

съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен 

Управител – област Велико Търново: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
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7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94/21.09.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (Приета с Решение 

№14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 

94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 

6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 

9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение 

№2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), съобразено 

със Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен Управител – област Велико 

Търново 

 

Съгласно чл. 30, ал. 2 (Нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) от Закона за опазването на 

земеделските земи (ЗОЗЗ) „При промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от 

общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.”. 

Това изменение в ЗОЗЗ налага допълване на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

като се определи конкретна такса. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.21, ал.1, т.7 и чл. 

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И :  
 

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Елена (Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена 

и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 

6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение 

№36/27.06.2007 г., Решение № 85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение 

№100/23.12.2009 .г, Решение № 105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 

63/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена), както следва: 

В глава втора – Общински такси на Наредбата се създава нов Раздел дванадесет. 

Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен 

фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за опазване на земеделските земи. 
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Чл. 44б (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския 

поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал.3 и ал. 4 от 

ЗОЗЗ се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ. 

(2) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се 

определя от: 

1. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, 

изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на 

тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.); 

2. Размера (площта) на земята, включена в границите на определената площадка 

или трасе на обекта; 

3. Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, 

определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България; 

4. Вида на обекта; 

5. Възможността за напояване. 

(3) Размерът на таксата се определя по формулата: 

Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол, където: 

- Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); 

- СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при 

неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5; 

- Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; 

- Кк - коефициентът за категорията на населеното място; 

- Кпол - коефициентът за поливност. 

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, 

необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 

1. за изграждане на: 

- търговски обекти; 

- производствени обекти; 

- складови обекти; 

- административни обекти; 

- курортни обекти; 

- туристически и спортни обекти; 

- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 

а) при площ до 1 дка включително – Кплощ = 2.00; 

б) при площ над 1 до 5 дка включително – Кплощ = 3.00; 

в) при площ над 5 до 10 дка включително – Кплощ = 4.00; 

г) при площ над 10 дка – Кплощ = 5.00; 

2. При промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на здравни обекти; 

обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти 

със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, 

свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и националната 

сигурност; игрални полета на игрища за голф; хидромелиоративна инфраструктура; обекти, 

свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция; 

обекти на хранително-вкусовата промишленост, стокови тържища за непреработена 

растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на 

селскостопанска техника, хидромелиоративна инфраструктура, игрални полета на игрища 

за голф, размерът на таксата се определя по реда на ал. 3, като се ползва съответния 

коефициент в таблицата по-долу. 

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения 

за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има 

право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на 
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сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни 

устройствени планове. 

Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от 

групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: 

 

Групи по категория Вид на обекта 

    по т. 1 по т. 2 

1. За земи в землищата на     

  населени места от IV и     

  V категория 9,00 0,80 

2. За земи в землищата на     

  населени места от VI,     

  VII и VIII категория 6,00 0,50 

 

За линейни обекти коефициентът е 1,00. 

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1.20, а при неполивни – 1.00. 

При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на 

земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със 

спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава 

земеделска продукция. 

Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната 

инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката 

(трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска 

промяна на предназначението на земеделските земи. 

Не се заплаща такса за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни 

видове; за земи изключени от строителните граници на населените места, определени със 

застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска 

включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагане на технологии и 

мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на 

акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се променя 

предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на 

обекти публична държавна или публична общинска собственост.” 

(3) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в земеделска 

земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително Решение за 

промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.  

(4) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се определя въз основа на 

протокол на комисия, назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се 

връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.  

(5) Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване на протокола по 

предходната алинея. 

(6) Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Промяната на предназначението на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата 

инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или учредяването на 

право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се извършва без търг 

или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след решение за 

предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен 

план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението общинският съвет определя и 

срока на валидност на предварителното съгласие. 
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При внасяне на искане за разглеждане от Общински съвет - Елена за изразяване на 

предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен 

фонд се заплаща такса от 150 лева на декар. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на г-н Йордан 

Кирчев временно изпълняващ длъжността кмет на общината да запознае присъстващите 

предложението за даване съгласие за участие на община Елена, за финансиране на проект 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по приоритетна ос 2: 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 

Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и 

даване на съгласие за получаване на кредит на определена банка или друга финансова 

институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

Г-н Йордан Кирчев - ВрИД кмет запозна присъстващите с предложението за даване 

съгласие за участие на община Елена, за финансиране на проект по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 

„Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово 

(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), 

Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и 

даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за 

получаване на кредит на определена банка или друга финансова институция за 

осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-жа Димка Стоянова – председател на ПК ”Устройство на територията”. Постоянната 

комисия разгледа на свое заседание проведено на 20.09.2011 г. от 17.00 часа 

предложението за даване съгласие за участие на община Елена, за финансиране на проект 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по приоритетна ос 2: 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 

Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и 

даване на съгласие за получаване на кредит на определена банка или друга финансова 

институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, като го подкрепя 

с 3 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не бяха направени. 

В залата присъстват 17 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно 

гласуване предложението за даване съгласие за участие на община Елена, за финансиране 

на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по приоритетна ос 

2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 
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Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 

Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и 

даване на съгласие за получаване на кредит на определена банка или друга финансова 

институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди 

възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”: 

1 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА” 
2 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА” 
3 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА” 
4 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА” 
5 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ ”ЗА” 
6 ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ ”ЗА” 
7 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА” 
8 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА” 
9 КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ ”ЗА” 
10 ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ”ЗА” 
11 ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА ”ЗА” 
12 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА” 
13 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА” 
14 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА” 
15 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА” 
16 ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ ”ЗА” 
17 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА” 

 

“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95/21.09.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за участие на община Елена, за финансиране на проект 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по приоритетна ос 2: 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, 

Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за 

управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико 

Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 

Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно 

съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит 

на определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични 

средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” 

 
На 18.11.2010 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013” (ОПОС) изпрати покана за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 

Стара Загора и Ямбол”, с краен срок за кандидатстване 30.09.2011 г. 
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От своя страна УО е сключил договор за „Техническа помощ за управление на 

отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна” с Консорциум 

„Enviroplan S.A. – N.T.U.A-Kocks Consult Gmbh”, чиито продукт се явява безвъзмездна 

помощ, а именно: изготвяне на работен вариант на работен проект за регион Велико 

Търново, комплект документации за участие в обществени поръчки, формуляр за 

кандидатстване и окончателен доклад. 

Окончателната пълна техническа документация бе получена на 08.08.2011 г. 

Съгласно Поканата за представяне на проектни предложения по процедурата: 

- Раздел 4.3. „Задължителен финансов принос на общините от региона” – 

„Бенефициентът трябва да осигури собствен принос към финансирането на проекта. В 

общия случай участието на общините от региона във финансирането на проекта ще бъде 

не по-малко от 5% от допустимите разходи”; 

- 4.4. „Финансиране на проекта”, като доказателство за изпълнение на проекта, 

кандидатът и партньорите за безвъзмездна финансова помощ следва да представят копие 

от Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг и даване на съгласие за 

получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за 

финансиране, ако проектът бъде финансиран по ОПОС. 

Въз основа на анализа ползи – разходи е определено собственото участие на 

общините от региона в размер на 3 273 530 лв. с вкл. ДДС, който се разпределя между 

общините от региона, както следва: 

- община Велико Търново – 47.13% или 1 542 814.69 лв.; 

- община Горна Оряховица – 27.68% или 906 113.10 лв.; 

- община Лясковец – 8.11% или 265 483.28 лв.; 

- община Елена – 5.90% или 193 138.27 лв.; 

- община Златарица – 2.58% или 84 457.07 лв.; 

- община Стражица – 8.60% или 281 523.58 лв. 

Горното разпределение е на база взето решение на Общото събрание на Сдружение 

„За чисти селища” за % дялово участие. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, параграф 15 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. във 

връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие за участие на община Елена, за представяне на проект по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по приоритетна ос 2: „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, Процедура 

BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 

Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, 

Стара Загора и Ямбол”, като следва да осигури собствен принос към финансирането на 

проекта в размер на 193 138.27 лв. (сто деветдесет и три хиляди сто тридесет и осем лв. и 

27 ст.) от допустимите разходи; 

2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит 

от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за 

покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”; 

3. В случай на финансиране на проекта от Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013” и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава 
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кмета на община Елена да представи последващо предложение за поемане на общински 

дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.  

 

Преди да закрие заседанието поради изчерпване на дневния ред Председателя на 

Общински съвет г-н Симеон Кънчев благодари на общинските съветници за съвместната 

работа през мандат 2007-2011 година, преминала без проблеми и остри сблъсъци. Всички 

общински съветници, които в днешния ден стоят около масата са кандидати за общински 

съветници и през следващия мандат, затова г-н Кънчев ги призова да бъдат колегиални в 

предизборната кампания и пожела успех на всички! 

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Елена бе закрито в 15:00 часа. 

 

 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 

 

Изготвил: 

Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


