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О Т Ч Е Т  

   

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

 

Уважаеми колеги – общински съветници, 

Уважаеми кметове, госпожи и господа! 

 

Общинския съвет е орган на местното самоуправление на територията на 

община Елена, осъществяващ своите правомощия въз основа на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

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

администрация, Общинския съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за 

дейността на съвета и неговите комисии внесен от председателя на Общинския съвет. 

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-кмета по Икономическата дейност на 

общината, заместник-кмета по Хуманитарни дейности на общината, секретаря на 

общината, директори на дирекции, експерти от общинска администрация. 

Присъстват част от кметовете на кметства и кметските наместници на 

територията на община Елена.  

През отчетния период няма промяна в състава на Общинския съвет и в  

постоянните комисии към него. 

През периода са проведени 9 заседания на Общинския съвет, от които 6 редовни 

и 3 извънредни, съответно на следните дати: 

- 16.01.2020 г. 

- 30.01.2020 г. 

- 27.02.2020 г. 

- 24.03.2020 г.- извънредно 

- 10.04.2020 г.- извънредно 

- 07.05.2020 г. 
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- 28.05.2020 г. 

- 04.06.2020 г.- извънредно 

- 25.06.2020 г. 

Няма заседание, което да е отложено поради липса на кворум. Някои от 

заседанията бяха закрити за гражданите поради въведеното извънредно положение и 

при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на 

присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на 

защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н. 

На заседанията са разгледани 76 предложения, от които  внесени:  

- от Председателя на Общинския съвет – 5 бр. 

- от Кмета на Община Елена –  71 бр. 

Приети са 101 решения, свързани с:  

 приемане, изменения и допълнения на нормативните актове – 1 № 28;  

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

анализи – 36 №№ 1, 2, 3, 14, 15, 16, 26, 29, 30, 31, 36, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96; 

общински бюджет и инвестиционна програма – 11 №№ 12, 13, 17, 18, 19, 27, 

43, 45, 47, 56, 67; 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – 6 №№ 38, 

74, 75, 77, 98, 99,  

 и проекти – 3 №№ 10, 76, 97,  

 устройство на територията – 9 №№ 22, 23, 41, 62, 63, 64, 65, 66, 101 

 – 1 № 21,  

 отпускане на финансови средства – 1 № 25 

на общинските дружества – 17 №№ 11, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60,  

ганизационно оперативни – 16 №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 39, 40, 46, 55, 57, 58, 

59, 73, 100,  

Всички решения са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на 

гласуване. 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 Териториално отделение  Елена на Районна прокуратура Велико Търново 

за общ надзор и на Кмета на общината за изпълнение. Актовете на Общинския съвет се 

обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от Закона. 

Няма върнати решения за ново обсъждане от Областния управител на област 

Велико Търново. 

За периода 01.01.2020-30.06.2020 година от заседания на Общинския съвет няма 

отсъствали общински съветници по неуважителни причини. Присъствието на 

общинските съветници на заседанията се характеризира в значителна степен и с 

тяхното активно участие в дебатите и при вземането на решенията. 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 общинския съветник има право да отправя 

питания към кмета на общината. На питането се отговаря устно или писмено на 

следващото заседание За отчетния период няма постъпили питания към Кмета от 

страна на общинските съветници. 
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ХРОНОЛОГИЯ 

НА 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

ЗАСЕДАНИЯ на Общинския съвет са проведени на следните дати: 

 

16.01.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от Протокол № 1 / 16.01.2020 г. 

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

30.01.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 от Протокол 

№ 2 / 30.01.2020 г. 

Изказвания, въпроси и предложения по внесените предложения са направени от           

г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Валентин Гуцов, г-н Симеон Кънчев, г-н Сашо 

Топалов, г-н Йордан Йорданов; 

27.02.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 от 

Протокол № 3 / 27.02.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси са направени от г-н Симеон Кънчев, г-н Сашо 

Топалов, г-н Йордан Йорданов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева; 

24.03.2020 г.- извънредно – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 43 и 44 от Протокол № 4 / 24.03.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-жа Анета Ламбурова, г-н Валентин Гуцов, г-н Стефан Минчев, г-н Сашо Топалов; 

10.04.2020 г.- извънредно – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 45, 46, 47, 48, 49 и 50 от Протокол № 5 / 10.04.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов; 

07.05.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 от 

Протокол № 6 / 07.05.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-н Йордан Йорданов, г-н Валентин Гуцов,       

г-жа Анета Ламбурова, г-н Стефан Минчев 

28.05.2020 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъства г-н Сашо Топалов; 

Приети са решения  №№ 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75 от Протокол № 7 / 28.05.2020 

г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Симеон Кънчев, г-н Лазар Костов, г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов; 

04.06.2020 г.- извънредно – присъствали са 12 общински съветника, отсъства г-н Сашо 

Топалов;  

Приети са решения  №№ 76 и 77 от Протокол № 8 / 04.06.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Симеон Кънчев, г-н Стефан Минчев; 
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25.06.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100 и 101 от Протокол № 9 / 25.06.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-н Йордан Йорданов, г-н Валентин Гуцов; 

 

РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

            Значителна работа преди провеждането на заседанията на Общинският съвет се 

извършва в заседанията на постоянните комисии.  

Заседанията на всяка постоянна комисия са с дневен ред, съобразен с дневния 

ред на заседанието на Общинския съвет, в които вземат участие кмета на общината, 

председателя на общинския съвет, заместник-председателя на общинския съвет, 

заместник кметовете на общината, специалисти от общинска администрация. 

Постоянните комисии са провеждали своите заседания преди всяко едно 

заседание, независимо дали е било редовно или извънредно. 

Становищата в комисиите се приемат след дискусия и гласуване за всяко 

предложение, 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. 

 

Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав 5 члена с председател  г-н 

Стефан Минчев. 

15.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 6 становища; 

29.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища; 

27.02.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети 3 становища; 

24.03.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

Постоянната комисия проведе заседание на 06.04.2020 г., на което бяха дискутирани 

възможности за подпомагане на Общинско дружество „ Елена автотранспорт“ ЕООД 

гр. Елена поради утежненото финансово състояние в следствие на въведеното 

извънредно положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 година. 

10.04.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища; 

05.05.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 7 становища; 

27.05.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

приети са 2 становища; 

24.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

 

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

председател д-р Стела Горбанова-Василева. 

15.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

29.01.2019 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

26.02.2019 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

27.05.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

приети са 3 становища; 

24.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 
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Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с 

председател г-н Йордан Йорданов.  

29.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

26.02.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

27.05.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

04.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

24.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

 

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

председател г-н Валентин Гуцов. 

29.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

25.02.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

05.05.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища; 

05.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

24.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

 

Постоянна комисия по „Хуманитарни дейности”, в състав 5 члена, с 

председател г-жа Анета Ламбурова. 

15.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анета 

Ламбурова, прието 1 становище; 

28.01.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

25.02.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

Постоянната комисия проведе заседание на 24.03.2020 г., на което бяха приети 

условията за кандидатстване и обявяване на конкурс за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2020 година; 

05.05.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

27.05.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

24.06.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

 

Постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество, приета с Решение № 8 / 28.11.2019 г. 

на Общински съвет- Елена, в състав 3 члена с председател г-н Стоян Златев. 

03.01.2020 г. – присъствали 3- ма членове на комисията, приети са 3 решения; 

 

Уважаеми общински съветници,  

Това е накратко обобщена картина на нашата дейност през отчетния период. 

Предстои ни още много и напрегната работа, но не се съмнявам, че всеки от нас ще 

продължи участието си все така отговорно в работата на постоянните комисии и 

заседанията на Общинския съвет. 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  


