ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, предлагам на вашето внимание

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за
дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет.
Общински съвет – Елена осъществява своите правомощия при спазване на
принципите на законност, публичност, отговорност и самостоятелност при вземане на
решенията.
На основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация г-н Йордан Николов Кисьов депозира в Общински съвет – Елена
заявление с вх. № РД.01.06-12 /06.04.2017 г. за предсрочно прекратяване пълномощията
му като общински съветник издигнат от ПП”ГЕРБ”, поради лични причини. На негово
място с Решение № 158 МИ / НР от 10.04.2017 г. на Общинската избирателна комисия,
бе обявен за общински съветник следващия от листата на ПП”ГЕРБ” г-жа Пенка
Пенкова Цочева, която положи клетва на заседание на Общински съвет Елена,
проведено на 27 април 2017 година.
На основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация г-жа Росинка Недялкова Георгиева депозира в Общински съвет – Елена
заявление с вх. № РД.01.06-14/24.04.2017 г. за предсрочно прекратяване пълномощията
й като общински съветник издигната от ПП”ГЕРБ”, поради трайно отсъствие от
страната. На нейно място с Решение № 160 – МИ / НР от 28.04.2017 г. на Общинската
избирателна комисия, бе обявен за общински съветник следващия от листата на
ПП”ГЕРБ” г-жа Виолета Стефанова Садинова, която положи клетва на заседание на
Общински съвет Елена, проведено на 10 май 2017 година.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация заседанията се
свикват от неговия председател. Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и
проекта за дневния ред. Изпраща се с материалите на общинските съветници наймалко 3 работни дни преди датата на заседанието. Същите се оповестяват на интернет
страницата на Община Елена.
Редовно в заседанията на Съвета вземат участие кметът на община Елена, като
основен вносител на предложенията, заместник-кмета на общината, секретаря на
общината, директори на дирекции, експерти в общинска администрация.
Присъстват кметовете и кметските наместници на територията на община Елена.
През изтеклия период в качеството ми на председател съм свикал и ръководил
подготовката на 7 редовни заседания на Общинският съвет, от които едно тържествено,
на което бяха връчени две почетни звания и два едностранни плакета. Отличията бяха
връчени тържествено на 21 май Празник на град Елена.
Няма заседание, което да е отложено поради липса на кворум. Всички заседания
на Общинския съвет са проведени открито, като е осигурена възможност гражданите да
присъстват в работата му.
На заседанията са разгледани 88 предложения, от които внесени:
- от Председателя на Общинския съвет – 9 бр.
- от Кмета на Община Елена – 76 бр.
Оттеглени са три предложения от вносителя:

Предложение с вх. № РД.01.02 – 41 / 15.03.2017 г. относно приемане на
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Елена.

Предложение с вх. № РД.01.02 - 91 / 15.06.2017 г. относно откриване на
процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими
имоти, частна общинска собственост (бивше училище и едноетажна сграда, находящи
се в с. Блъсковци), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга.

Предложение с вх. № РД.01.02 - 96 / 16.06 .2017 г. относно предложение
до Министерството на образованието и науката за включване на ОУ "Христо Ботев"
с. Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за
учебната 2017 / 2018 г.
Приети са 90 решения, свързани с:
–4
и допълнение на планове, програми, стратегии, отчети, доклади – 19
общински бюджет и инвестиционна програма – 10
– 19
жества – 6
–1
устройство на територията – 6
-4
–4
отпускане на финансова помощ – 3
организационно оперативни – 14
В изпълнение чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА всички решения, касаещи общинската
собственост, бюджета на общината, местните такси и други въпроси, посочени в
Закона, се приемаха с поименно гласуване.
Няма върнати решения от Областния управител на област Велико Търново във
връзка с упражнявания контрол върху приетите от Общински съвет - Елена актове.
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ХРОНОЛОГИЯ
НА
ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ЗАСЕДАНИЯ на Общинския съвет са проведени на следните дати:
26.01.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-жа Росинка
Георгиева и г-н Милко Моллов;
Приети са решения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 от
Протокол № 1 / 26.01.2017 г.
Изказвания по постъпилите предложения са направени от г-н Милко Моллов, г-н Сашо
Топалов, г-н Йордан Йорданов.
22.02.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъствала г-жа Росинка
Георгиева.
Приети са решения № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 от
Протокол № 2 / 22.02.2017 г.
Изказвания по постъпилите предложения са направени от Богдана Пеева, Милко
Моллов.
23.03.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-жа Росинка
Георгиева и г-жа Зехра Салиева.
Приети са решения № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 от
Протокол № 3 / 23.03.2017 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от Милко Моллов,
Валентин Гуцов и Йордан Йорданов.
27.04.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-н Стоян Златев и
г-жа Росинка Георгиева.
Приети са решения № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 от Протокол № 4 /
27.04.2017 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов.
10.05.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъствал г-н Мартин Трухчев,
Приети са решения № 63, 64, 65 и 66 от Протокол № 5 / 10.05.2017 г.
По внесените предложения изказвания са постъпили от г-жа Богдана Пеева и г-н Сашо
Топалов.
26.05.2017 г. – присъствали са всички 17 общински съветника;
Приети са решения № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83 от
Протокол № 6 / 26.05.2017 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов,
г-жа Богдана Пеева, г-н Валентин Гуцов, д-р Стела Горбанова-Василева, г-н Милко
Моллов.
22.06.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали са г-жа Анастасия
Тонева-Пеева и г-жа Снежана Капинчева.
Приети са решения № 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90 от Протокол № 7
Изказвания по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-н
Валентин Гуцов и г-жа Богдана Пеева.
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация протоколите от заседанията и материалите
към тях се изпращат в 7-дневен срок на Областния управител, в същия срок се
изпращат на Районната прокуратура за общ надзор и Кмета на общината за изпълнение.
Актовете на Общинския съвет се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се
изисква от Закона.
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РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
Председателят на Общинският съвет координира работата на Постоянните
комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност. В
конструктивен дух протича работата на Постоянните комисии към Общински съвет
Елена, насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с
икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани
с инфраструктурата, социалните дейности, образование и култура, и др. Редовните
заседания на всяка Постоянна комисия са с дневен ред, съобразен с дневния ред на
общинските сесии.
ЗАСЕДАНИЯТА на постоянните комисии са проведени, както следва:
1. Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав 5 члена с Председател
г-н Стефан Минчев.
25.01.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 7 становища;
21.02.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища;
22.03.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
26.04.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
23.05.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 8 становища;
21.06.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието е 1 становище;
Общинските съветници от Постоянната комисия излязоха със становище по
постъпило писмо с вх.№ РД.01.06-5 / 21.02.2017 г. от кмета на общината инж. Дилян
Млъзев, в което е приложено заявление от Анифе Ибрямова Ахмедова от
с. Константин, в което моли за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на
600.00 лв. за транспортиране на дъщеря й Шерифе Арифова Илязова, пострадала в
катастрофа на 15.02.2017 г. в Унгария. Шерифе е настанена в болница в гр. Сегет с
тежки наранявания. Средствата са необходими за транспортирането й до България.
2. Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности” в състав 5
члена, с Председател д-р Магдалена Илиева-Гайдарова.
24.01.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
20.02.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приет е 1 становище;
21.03.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
25.04.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
3. Постоянна комисия по „Местно самоуправление” в състав 5 члена, с
Председател д-р Стела Горбанова-Василева.
25.01.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
21.02.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3становища;
22.03.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
26.04.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
23.05.2017 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъстват г-н Сашо Топалов и
г-жа Анастасия Тонева-Пеева, приети са 3 становища;
21.06.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анастасия
Тонева-Пеева, приети са 2 становища;
4. Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ в състав 5
члена с Председател г-жа Росинка Георгиева. След подаване на заявление за напускане
като общински съветник, с Решение № 81 / 26.05.2017 г. за Председател на комисията е
избрана г-жа Богдана Пеева.
24.01.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, приети са 4 становища;
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20.02.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, прието е 1 становище;
21.03.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, прието е 1 становище;
09.05.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
22.05.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
21.06.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анастасия
Тонева-Пеева, приети са 2 становища;
Общинските съветници от Постоянната комисия излязоха със становище по
постъпило искане от директорката на СУ „Иван Момчилов“ гр.Елена, във връзка с
продажбата на два товарни автомобила „ГАЗ-53“.
5. Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с
Председател г-н Йордан Йорданов.
25.01.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, приети са 6 становища;
21.02.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, приети са 5становища;
22.03.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, приети са 7 становища;
26.04.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
23.05.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
21.06.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
Общинските съветници от Постоянната комисия излязоха със становище по
постъпило писмо с вх.№ ФС.03.03-56-(1) / 12.12.2016 г. от кмета на общината инж.
Дилян Млъзев, което касае процедура за възстановяване собствеността на земеделска
земя по влязло в сила съдебно решение по описа на Районен съд Елена с ищци
наследници на Бонка Кирчева Иванова.
6. Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с
Председател г-н Йордан Кисьов. След подаване на заявление за напускане като
общински съветник на негово място с Решение № 61 / 27.04.2017 г. за Председател на
комисията е избрана г-жа Пенка Цочева.
24.01.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев,
прието е 1 становище;
20.02.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища;
25.04.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, прието е 1 становище;
22.05.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието е 1 становище;
21.06.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието е 1 становище;
В заключение изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална
преценка на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за
подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки
необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в
цялостната работа на Общинският съвет.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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