
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

О Т Ч Е Т  

   

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

 

 

Уважаеми колеги – общински съветници, 

Уважаеми кметове, госпожи и господа! 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, внасям за разглеждане настоящият отчет за дейността на Общински 

съвет-Елена и неговите Постоянни комисии. 

В своята дейност, както и през предходния отчетен период Общински съвет- 

Елена се ръководеше от следните принципи: законност, колегиалност, самостоятелност 

при вземане на решенията, гарантиране и закриляне интересите на жителите на 

Общината, публичност при вземане на решенията и тяхното изпълнение. 

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 най- 

малко 3 работни дни преди датата на заседанието. Същите се оповестяват на интернет 

страницата на Община Елена. 

Редовно в заседанията на съвета вземат участие кмета на община Елена, като 

основен вносител на предложенията, заместник-кметовете 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 са проведени 8 редовни заседания на Общинският съвет. 

 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 75 предложения, от които  внесени:  

- от Председателя на Общинския съвет – 1 бр. 

- от Кмета на Община Елена –  74 бр. 

От вносителя има едно оттеглено предложение: 

 Предложение с вх. № РД.01.02 – 156 / 23.10.2017 г. относно изменения в 

Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена във връзка с постъпил 

протест от Окръжна прокуратура Велико Търново след раздаването на предложенията, 

с който се атакуват и други разпоредби от Наредбата. 
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Приети са 76 решения, свързани с:  

 – 7 (92, 93, 94, 112, 134, 147, 163) 

 и допълнение на планове, програми, стратегии, отчети, доклади – 10 

(95, 96, 100, 126, 127, 135, 145, 146, 148, 149) 

общински бюджет и инвестиционна програма – 14 (91, 109, 110, 111, 130, 131, 

132, 133, 144, 155, 156, 160, 161, 162) 

 – 13 (101, 102, 103, 104, 105,113, 114, 

115, 116, 118, 136, 158, 159) 

 – 1 (97) 

 устройство на територията – 14 (108, 117, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 140, 141, 

142, 150, 151, 152) 

 – 1 (165) 

– 6 (119, 120, 121, 128, 129, 153) 

скане на финансова помощ – 1 (166) 

– 9 (98, 99, 106, 107, 122, 143, 154, 157, 164) 

 

В изпълнение чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация всички решения, касаещи общинската собственост, бюджета на 

общината, местните такси и други въпроси, посочени в Закона, са приети с поименно 

гласуване. 

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. 

Няма върнати решения от Областния управител на област Велико Търново във 

връзка с упражнявания контрол върху приетите от Общински съвет - Елена актове. 

С Решение № 405 / 31.10.2017 г., постановено от Административен съд – 

гр.Велико Търново по Административно дело № 290 / 2017  постановено от 

Административен съд гр.Велико Търново и на основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът 

ОТМЕНИ, по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново чл.1, ал. 2, чл. 25, чл. 

26 и чл. 27 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Елена. 

С Решение № 406 / 06.11.2017 г., постановено от Административен съд – 

гр.Велико Търново по Административно дело № 633 / 2017  постановено от 

Административен съд гр.Велико Търново и на основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът 

ОТМЕНИ, по протест на Окръжна прокуратура Велико Търново, като несъобразна 

разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. 

 

ХРОНОЛОГИЯ 

НА 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

ЗАСЕДАНИЯ на Общинския съвет са проведени на следните дати: 

 

27.07.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов и г-жа Снежана Капинчева; 

Приети са решения  № 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107 и 108 от Протокол № 8 / 27.07.2017 г. 

Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-н Милко 

Моллов, г-н Сашо Топалов, д-р Стела Горбанова-Василева. Процедурно предложение е 

постъпило от г-н Валентин Гуцов. 
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31.08.2017 г. – присъствали са 17 общински съветника; 

Приети са решения  № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124 и 125 от Протокол № 9 / 31.08.2017 г. 

Изказвания, предложения за изменения в проекта за решения и въпроси по постъпилите 

предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-жа 

Богдана Пеева, г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов и г-н Милко Моллов. 

Процедурно предложение е постъпило от г-н Валентин Гуцов. 

14.09.2017 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали председателя на 

Общинският съвет г-н Стоян Златев и г-н Йордан Йорданов; 

Приети са решения  № 126, 127, 128 и 129 от Протокол № 10 / 14.09.2017 г. 

Изказвания не са постъпили по внесените предложения. Единодушно са приети всички 

решения. 

28.09.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства председателя на 

Общинският съвет г-н Стоян Златев; 

Приети са решения  № 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 и 

143 от Протокол № 11 / 28.09.2017 г. 

Изказвания, предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, и въпроси 

по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-жа Богдана Пеева,  

г-н Валентин Гуцов, г-н Стефан Минчев, г-н Лазар Костов. 

26.10.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства г-н Йордан Йорданов; 

Приети са решения  № 144 и 145 от Протокол № 12 / 26.10.2017 г. 

Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов, 

г-жа Богдана Пеева, г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

30.11.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства г-н Стефан Минчев; 

Приети са решения  № 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 и 154 от Протокол № 13 / 

30.11.2017 г. 

Изказвания по постъпилите предложения са направени от г-н Сашо Топалов и                

г-жа Богдана Пеева. 

14.12.2017 г. – присъствали са 17 общински съветника; 

Приети са решения  № 155, 156, 157, 158, 159, 160 и 161 от Протокол № 14 / 14.12.2017 

г. 

Изказвания, предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, и въпроси 

по постъпилите предложения са направени от г-н Йордан Йорданов, г-н Валентин 

Гуцов, г-н Лазар Костов, г-н Сашо Топалов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Милко 

Моллов. 

28.12.2017 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства заместник-

председателя на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов; 

Приети са решения  № 162, 163, 164, 165 и 166 от Протокол № 15 / 28.12.2017 г. 

Изказване е постъпило от г-жа Богдана Пеева. 

 

РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

            Значителна работа преди провеждането на заседанията на Общинският съвет се 

извършва в заседанията на Постоянните комисии.  

Редовно в заседанията вземат участие кмета на общината, председателя на 

Общинският съвет, заместник-председателят на Общинският съвет, заместник 

кметовете на общината, специалисти от общинска администрация. 

Становищата в Комисиите се приемаха със съответното гласуване и с 

необходимото по закон мнозинство. 

Присъствието на общинските съветници на заседанията се характеризира в 

значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите при вземане на решенията. 

Отсъствията са по изключение и по уважителни причини. 
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Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав 5 члена с Председател    

г-н Стефан Минчев. 

26.07.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

приети са 5становища; 

30.08.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

27.09.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

25.10.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

прието 1 становище; 

По постъпили писма с вх. № № РД.01.06-37 / 04.09.2017 г., РД.01.07-52 / 

17.10.2017 г. от притежатели на имоти в махала Велевци, община Елена, относно 

извършване ремонт на сериозно повредената инфраструктура до махала Велевци, 

община Елена.  

Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилите писма 

и предлагат да бъде извършен оглед на активизиралото се свлачище от експертна група 

и след съставен протокол да се кандидатства за отпускане на финансиране от 

Комисията по бедствия и аварии. Извършване на цялостен ремонт на пътя може да 

стане, след като бъде заложен в Инвестиционната програма за следващата година.  

29.11.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

13.12.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

приети са 6 становища; 

28.12.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности” в състав 5 члена, 

с Председател д-р Магдалена Илиева-Гайдарова. 

25.07.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

28.12.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

 

Постоянна комисия по „Местно самоуправление” в състав 5 члена, с 

Председател д-р Стела Горбанова-Василева. 

25.07.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 8 становища; 

30.08.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анастасия 

Тонева-Пеева, прието 1 становище; 

12.09.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

27.09.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

25.10.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

29.11.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

28.12.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ в състав 5 

члена с Председател г-жа Богдана Пеева. 

29.08.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

12.09.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становище; 

28.11.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становище; 

28.12.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

Общинските съветници от Постоянната комисия проведоха две извънредни 

заседания.: 

На 31.08.2017 г. излязоха със становище относно обявяване авторите, спечелили 

в проведения конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена за 2017година. 

На 26.09.2017 година се събраха и преработиха внесения проект за Правилник за 

устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Елена, 

който бе предложен за приемане на Общински съвет – Елена. 
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Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с 

Председател г-н Йордан Йорданов.  

26.07.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 6 становища; 

30.08.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 7 становища; 

27.09.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

25.10.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

29.11.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

13.12.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

приети са 2 становища; 

 

Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с 

Председател г-жа Пенка Цочева. 

29.08.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

26.09.2017 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев, 

приети са 6 становища; 

28.11.2017 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

 

Уважаеми общински съветници,  

Това е Отчет за дейността на Общинският съвет и неговите Постоянни комисии, 

който в качеството си на Председател подготвих и внасям за разглеждане в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса в общия обем от работа 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.  

Нека продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията на 

жителите на община Елена, за благоденствието на всички. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  
 


