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О Т Ч Е Т  

   

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

 

Уважаеми колеги – общински съветници, 

Уважаеми кметове, госпожи и господа! 

 

Дейността на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление на 

територията на община Елена се осъществява съгласно 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. 

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 от общинска администрация, при спазване на 

необходимата дистанция и всички мерки за безопасност. 

Присъствието на кметовете на кметства и кметските наместници на територията 

на община Елена бе ограничено във връзка с въведените временни противоепидемични 

мерки на територията на страната. 

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

постоянните комисии към него. 

През периода са проведени 8 редовни заседания на Общинския съвет, на 

следните дати: 

- 23.07.2020 г. 

- 27.08.2020 г. 

- 11.09.2020 г. 

- 24.09.2020 г. 

- 22.10.2020 г. 
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- 19.11.2020 г. 

- 17.12.2020 г. 

- 29.12.2020 г. 

Няма заседание, което да е отложено поради липса на кворум. 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 64 предложения, от които внесени:  

- от Председателя на Общинския съвет – 4 бр. 

- от Кмета на Община Елена –  60 бр. 

Приети са 64 решения, свързани с:  

 приемане, изменения и допълнения на нормативните актове – 2 №№ 147, 157; 

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

анализи – 6 №№  105, 106, 107, 133, 142, 159; 

общински бюджет и инвестиционна програма – 18 №№ 102, 103, 104, 116, 

117, 118, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 153, 158; 

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

108, 119, 135, 136, 148, 156; 

 и програми – 4 №№ 120, 154, 155, 160; 

 устройство на територията –1 № 150 

 образование – 5 №№ 122, 123, 124, 127, 128; 

на общинските дружества – 3 №№ 113, 114, 143; 

– 19 №№ 109, 110, 111, 112, 115, 121, 125, 126, 

134, 144, 145, 149, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 165;  

 

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 към 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 01.07.2020-31.12.2020 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. 

 

 

 



Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и  неговите комисии  01.07.2020 - 31.12.2020 г.  

 
3 

 

 

ХРОНОЛОГИЯ 

НА 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

ЗАСЕДАНИЯ на Общинския съвет са проведени на следните дати: 

 

23.07.2020 г. – присъствали са 11 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов и д-р Стела Горбанова-Василева;  

Приети са решения  №№ 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 и 

115 от Протокол № 10 / 23.07.2020 г. 

Изказване по постъпилите предложения е направено от  г-н Сашо Топалов; 

27.08.2020 г. – присъствали са 11 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов и г-жа Анастасия Тонева-Пеева;  

Приети са решения  №№ 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 и 126 от 

Протокол № 11 / 27.08.2020 г. 

Изказвания, въпроси и предложения по внесените предложения са направени от           

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

11.09.2020 г. – присъствали са 9 общински съветника, отсъствали г-н Стефан Минчев, 

г-н Мартин Трухчев, г-н Йордан Йорданов, г-н Симеон Кънчев. 

Приети са решения  №№ 127 и 128 от Протокол № 12 / 11.09.2020 г. 

24.09.2020 г.-  – присъствали са 11 общински съветника, отсъствали г-н Валентин 

Гуцов, г-н Стефан Минчев; 

Приети са решения  №№ 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 и 136 от Протокол № 13 / 

24.09.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Симеон Кънчев, г-н Лазар Костов, г-н Сашо Топалов; 

22.10.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 137, 138, 139, 14, 141, 142, 143, 144 и 145 от Протокол № 14 / 

22.10.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Валентин Гуцов, г-н Сашо Топалов; 

19.11.2020 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъства г-н Стефан Минчев 

подал уведомително писмо рег. № РД.01.06-62 / 18.11.2020 г. до председателя на 

Общинския съвет, във връзка с чл.19, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

Приети са решения  №№ 146, 147, 148, 149, 150 и 151 от Протокол № 15 / 19.11.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

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

Пеева; 

17.12.2020 г. – присъстват всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 152, 153, 154, 155 156 от Протокол № 16 / 17.12.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-н Лазар Костов, г-н Валентин Гуцов,                 

г-н Йордан Йорданов; 
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29.12.2020 г. – присъствали са всички 13 общински съветника;  

Приети са решения  №№ 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 и 165 от Протокол № 17 / 

29.12.2020 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-н Лазар Костов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева, 

г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов, г-н Стефан Минчев; 

          

РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

            Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в 

основата на динамиката на цялостната дейност на местния законодателен орган. На 

заседанията се водят спорове и дискусии, изказват се мнения и позиции до постигане на 

становище, което да е най-правилното и най-полезното за хората от общината. 

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. 

Решенията в комисията се приемат със съответното гласуване и с необходимото по 

закон мнозинство. 

Заседанията на Постоянните комисии са провеждат преди заседанието на 

Общинския съвет. 

Присъствието на общинските съветници на заседанията се характеризира в 

значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите и 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. 

22.07.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 6 становища; 

Общинските съветници разгледаха: 

Постъпила План-сметка за извършване на строително-ремонтни дейности на хижите 

х.„Буковец“ и х.„Чумерна“ през 2020 година и не излязоха със становище. 

26.08.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията,отсъства г-н Йордан Йорданов, 

приети са 6 становища; 

23.09.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Стефан Минчев, 

приети са 4 становища; 

Общинските съветници от Постоянната комисия дадоха своето предварително съгласие 

да бъде изготвено и внесено за разглеждане предложение с проект за решение, във 

връзка с постъпила докладна записка от Управителя на „Буковец“ ЕООД гр. Елена, в 

която същият запознава членовете на комисията с финансовото състояние в частта - 

задължения към държавата, персонала и контрагенти на дружеството. Предложението 

на управителя е да бъдат продадени складови помещения собственост на дружеството, 

които не са необходими за осъществяване на дейността, като с постъпилите от 

продажба средства да бъдат покрити част от задълженията. 

21.10.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

приети са 5 становища; 
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18.11.2020 г. - присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Стефан Минчев, 

приети са 4 становища; 

Общинските съветници излязоха със становище относно постъпила молба от наематели 

на общински имоти с молба Общински съвет Елена да приеме решение за намаляване 

на наемните цени по сключените с община Елена наемни договори и постъпилата 

молба с вх.№ ФС.04.04-13 / 22.10.2020 г. от г-н Христо Димитров Христов, управител 

на фирма „Родопа – Г.Оряховица-96“ЕООД, с която моли да бъдат премахнати наемите 

за тротоарно право пред кафе-клуб „Хелена“, находящ се на ул.“Стоян Михайловски“ 

№ 15, за месеците март, април, май 2020 г. във връзка с настъпилата пандемия от 

Covid-19, като не приеха намаляването на наемните цени и премахването на наемите за 

тротоарно право. 

16.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

29.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

Общинските съветници от Постоянната комисия излязоха със становище по подадено 

Уведомление с вх. № ФС.03.05-24 (1) / 10.12.2020 г. от Димитър Йорданов Тончев, да 

не му бъде начисляван наем за наетия от него павилион, находящ се в двора на СУ 

„Иван Момчилов“, за времето на издадената Заповед на Министъра на 

здравеопазването, с която се преустановяват присъствените учебни занятия в цялата 

страна. 

 

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

председател д-р Стела Горбанова-Василева. 

22.07.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

26.08.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анастасия 

Тонева-Пеева, прието 1 становище; 

23.09.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

21.10.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

18.11.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

16.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

Общинските съветници от Постоянната комисия утвърдиха списък на допуснатите до 

участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Елена, който заедно с 

техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от 

Закона за съдебната власт, бяха публикувани на интернет страницата на Общинския 

съвет. 

29.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища; 

 

Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с 

председател г-н Йордан Йорданов.  

22.07.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

26.08.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

23.09.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Стефан Минчев, 

приети са 3становища; 

21.10.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

18.11.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, присъствали 4-ма членове на 

комисията, отсъства г-н Стефан Минчев, прието 1 становище; 

16.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

29.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 
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Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с 

председател г-н Валентин Гуцов. 

26.08.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище; 

18.11.2020 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. 

22.07.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

27.08.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Анастасия 

Тонева-Пеева, приети 4 становища; 

11.09.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища; 

23.09.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието  1 становище; 

21.10.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието  1 становище; 

16.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието  1 становище; 

29.12.2020 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища; 

Постоянната комисия проведе заседание на 16.07.2020 г., на което бе утвърден състав 

на Експертна комисия за оценка на проектите, кандидатстващи за финансово 

подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2020 

година. 

Постоянната комисия проведе заседание на 29.07.2020 г., на което бяха разпределени 

средствата приети с решение на Общински съвет – Елена на авторите подали заявление 

за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община 

Елена за 2020 г.  

 

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. 

Няма проведени заседания. 

 

Уважаеми общински съветници,  

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

която дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и 

приноса му в общия обем на работата. 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  


