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О Т Ч Е Т  

   

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. – 31.12.2021 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 изискванията, този отчет е втори за годината, като първия е разгледан 

и приет с решение № 82 / 05.08.2021 г. по Протокол № 8 / 05.08.2021 г. на Общински 

съвет – Елена. 

Заседанията се свикват от неговия председател. Провеждат се съгласно 

изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред, 

заедно с всички материали се изпраща на общинските съветници най- малко 3 работни 

дни преди датата на заседанието по електронната поща. Поканата с проекта за дневен 

ред, както и уведомление за заседанията на Постоянните комисии при Общински съвет 

Елена се публикуват на интернет страницата на Общината. На хартиен носител същите 

се поставят на информационното табло в сградата на Общината. 

В заседанията на съвета участие вземат 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. 
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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 Общинският съвет е провел 10 редовни заседания и 1 извънредно, 

на следните дати: 

- 01.07.2021 г. 

- 05.08.2021 г. 

- 02.09.2021 г. 

- 13.09.2021 г. 

- 07.10.2021 г. 

- 28.10.2021 г. 

- 18.11.2020 г. 

- 25.11.2020 г. извънредно 

- 02.12.2021 г. 

- 16.12.2021 г. 

- 30.12.2021 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 77 предложения, от които внесени:  

- от Председателят на Общинския съвет – 2 бр. 

- от Зам.-председателят на Общинския съвет – 1 бр. 

- от Кмета на Община Елена –  74 бр. 

Приети са 77 решения, свързани с:  

 приемане, изменения и допълнения на нормативните актове – 1, № 124 

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

анализи – 9 №№ 82, 83, 84, 85, 100, 113, 115, 125, 147; 

общински бюджет и инвестиционна програма –  16 №№ 78, 79, 81, 99, 111, 

112, 121, 122, 123, 130, 131, 136, 137, 138, 146, 148; 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – 19 №№ 

86, 87, 88, 89, 101, 102, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 143, 144; 

 устройство на територията – 14 № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 108, 150, 151, 

152, 153, 154; 

 образование –  5 №№  103, 104, 105, 109, 110; 

на общинските дружества –  1 № 133; 

отпускане на помощ 1 –  № 80; 

е представители в Сдружения 1 –  № 91 

–  10 №№ 90, 98, 114, 132, 139, 140, 141, 142, 145, 

149; 
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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 и на Кмета на общината 

за изпълнение. В същия срок актовете на Общинският съвет, касаещи разпореждане с 

общинско имущество и приемане и изменение на нормативни документи се изпращат 

на Териториално отделение - Елена към Районна прокуратура - Велико Търново. 

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, в изпълнение на правомощията му по чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

На основание чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, кмета на общината инж. Дилян Млъзев върна за ново обсъждане 

Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена, относно изменение на 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. на община 

Елена в частта - включване на нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация на 

„Хоспис Елена“ ООД, като нецелесъобразно в тази му част, със съответните мотиви. На 

следващо заседание бе внесено алтернативно предложение относно отпускане на 

средства под формата на целеви трансфер в полза на „Хоспис Елена“ ООД с 

предназначение – за текущ ремонт на съществуващата отоплителна система, както и 

осигуряване на необходимото количество гориво (дърва за огрев) за вече започналия 

отоплителен сезон. След проведените дебати на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с Решение № 130 / 18.11.2021 г. 

беше изменено Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена относно 

изменение на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за 

финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, като беше отменена 

включената позиция: „Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. 

Елена в Параграф 55-00 Капиталови трансфери, Функция 04 Здравеопазване, 

подпараграф 55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия в размер на 

13035.50 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1 неразделна част от решението. 

Няма оспорени актове от страна на Районна прокуратура Велико Търново, 

намерили закононарушения в решенията на Общински съвет –Елена за отчетния 

период. 

За периода 01.07.2021-31.12.2021 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: 

 

01.07.2021 г. – присъствали са 11 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов и г-н Мартин Трухчев;  

Приети са решения  №№ 78, 79 и 80 от Протокол № 7 / 01.07.2021 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

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

05.08.2021 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъства г-н Валентин Гуцов;  

Приети са решения  №№ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 и 

98 от Протокол № 8 / 05.08.2021 г. 

Изказвания, въпроси и предложения по внесените предложения са направени от           

г-н Сашо Топалов; 

02.09.2021 г. – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и 108 от Протокол       

№ 9 / 02.09.2021 г. 

13.09.2021 г.-  – присъствали са всички 13 общински съветника; 

Приети са решения  №№ 109 и 110 от Протокол № 10 / 13.09.2021 г. 

07.10.2021 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъства г-н Йордан Йорданов; 

Приети са решения  №№ 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 и 120 от Протокол  

№ 11 / 07.10.2021 г. 

28.10.2021 г. – присъствали са 11 общински съветника, отсъствали г-н Сашо Топалов,  

г-н Симеон Кънчев; 

Приети са решения  №№ 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 и 129 от Протокол № 12 / 

28.10.2021 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Валентин Гуцов, г-н Йордан Йорданов, г-н Стефан Минчев, д-р Стела Горбанова-

Василева, г-н Даниел Василев; 

18.11.2021 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъствал г-н Симеон Кънчев; 

Приети са решения  №№ 130, 131 и 132 от Протокол № 13 / 18.11.2021 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Валентин Гуцов, г-н Сашо Топалов, г-н Лазар Костов, г-н Йордан Йорданов; 

25.11.2021 г. – присъствали са 10 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов, г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев; 

Приети са решения  №№ 133 и 134 от Протокол № 14 / 25.11.2021 г. 

02.12.2021 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъствал г-н Симеон Кънчев; 

Прието е решение  № 135 от Протокол № 15 / 02.12.2021 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

г-н Валентин Гуцов, г-н Сашо Топалов, г-н Йордан Йорданов, г-н Стоян Златев; 
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16.12.2021 г. – присъствали са 12 общински съветника, отсъствал г-н Симеон Кънчев; 

Приети са решения  №№ 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 и 145 от Протокол  

№ 16 / 16.12.2021 г. 

Изказвания, предложения и въпроси по внесените предложения са направени от           

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

30.12.2021 г. – присъствали са 10 общински съветника, отсъствали г-н Валентин Гуцов, 

г-н Йордан Йорданов, г-н Симеон Кънчев; 

Приети са решения  №№ 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 и 154 от Протокол № 17 / 

30.12.2021 г. 

Изказвания по внесените предложения са направени от г-н Сашо Топалов. 

          

 

 

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. 

01.07.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов. 

Разгледани са 3 предложения, като две от тях не са подкрепени от членовете на 

комисията. 

04.08.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, внесени и подкрепени са 2 

предложения; 

Общинските съветници са разгледали и одобрили постъпила План-сметка за 

извършване на строително-ремонтни дейности на хижите х. Буковец“ и х. Чумерна“ 

през 2021 година. 

01.09.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, внесено и подкрепено е 1 

предложение; 
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06.10.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов. 

Разгледани са 2 предложения, като и двете не са подкрепени от членовете на 

комисията. 

Общинските съветници са разгледали постъпилата от Управителя на „Хоспис-Елена“ 

докладна записка, за съдействие и отпускане на финансова помощ за ремонт на 

отоплителната система на Хосписа, в частност ремонт и подмяна на радиаторите. 

След последвалите бурни дебати, общинските съветници се консолидираха около 

позицията за следващото заседание на Общинския съвет, да бъде внесено предложение 

за отпускане финансова помощ за „Хоспис- Елена в размер на 4 хил. лв. 

27.10.2021 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Сашо Топалов и 

г-н Симеон Кънчев. 

Разгледани и подкрепени са 3 предложения. 

Общинските съветници продължиха обсъждането от предното заседание на проблема 

със състоянието на отоплителната система в „Хоспис – Елена“ и решиха да се 

предприемат действия. В тази връзка предложиха добавяне на нова позиция в параграф 

55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, Функция 4 Здравеопазване в 

размер на 13035.50 лв. с ДДС, за ремонт на отоплителна инсталация на „Хоспис Елена“ 

ООД. Източник на финансиране по горната позиция да бъде „Целеви трансфери от ЦБ 

и други бюджетни организации“, представляващ средства за изплащане на 

действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 

2021 г., предоставени с Постановление № 326 / 12.10.2021 г. на Министерски съвет. 

Предоставянето на капиталовия трансфер да бъде извършено в съответствие със 

законодателството в областта на държавните помощи. 

18.11.2021 г. - присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев. 

Разгледани и подкрепени са 2 предложения след проведени бурни дебати. 

24.11.2021 г. - присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Сашо Топалов и 

г-н Симеон Кънчев. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

За информация, кмета на общината запозна присъстващите с получено обявление за 

продажба на недвижимо имущество част от масата на несъстоятелността на МБАЛ“Д-р 

Димитър Моллов“-Елена“ ЕООД, която ще се проведе на 15.12.2021 г. от Синдик 

Мария Шукерова.  

01.12.2021 г. – съвместно заседание с ПК “Общинска собственост“, присъствали 4-ма 

членове на комисията, отсъствал Симеон Кънчев. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

15.12.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал Симеон Кънчев. 

Разгледани и подкрепени 5 предложения. 

29.12.2020 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал Симеон Кънчев.  

Разгледани са 3 предложения, като едно от тях не бе подкрепено от членовете на 

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

председател д-р Стела Горбанова-Василева. 

04.08.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Валентин Гуцов. 

Разгледани 4 предложения, като едно от тях не бе подкрепено от членовете на 

комисията. 

06.10.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствала д-р Стела 

Горбанова-Василева. 

Разгледани и подкрепени 4 предложения. 

27.10.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Сашо Топалов. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

15.12.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията,  

Разгледани и подкрепени 2 предложения. 

29.12.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Валентин Гуцов. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

 

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

председател г-н Йордан Йорданов.  

04.08.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията. 

Разгледани и подкрепени 6 предложения. 

01.09.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията. 

Разгледани и подкрепени 5 предложения. 

06.10.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал Йордан Йорданов. 

Разгледани са 6 предложения, като едно от тях не бе подкрепено от членовете на 

комисията. 

27.10.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев.  

Разгледани и подкрепени 5 предложения. 

24.11.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев.  

Разгледано и подкрепено 1 предложение. 

За информация, кмета на общината запозна присъстващите с получено обявление за 

продажба на недвижимо имущество част от масата на несъстоятелността на МБАЛ“Д-р 

Димитър Моллов“-Елена“ ЕООД, която ще се проведе на 15.12.2021 г. от Синдик 

Мария Шукерова.  

01.12.2021 г. – съвместно заседание с ПК “Бюджет и финанси“, присъствали 4-ма 

членове на комисията, отсъствал Симеон Кънчев. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

15.12.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал Симеон Кънчев. 

Разгледани и подкрепени са 4 предложения. 
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Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с 

председател г-н Валентин Гуцов. 

04.08.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Валентин Гуцов. 

Разгледани и подкрепени са 6 предложение. 

01.09.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията. 

Разгледани и подкрепени са 3 предложения. 

29.12.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Валентин Гуцов. 

Разгледани и подкрепени са 5 предложения. 

 

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

председател г-жа Анета Ламбурова. 

04.08.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията. 

Разгледано и подкрепено е 1 предложение. 

01.09.2021 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствала д-р Стела 

Горбанова-Василева.  

Разгледани и подкрепени са 3 предложения. 

13.09.2021 г. – присъствали 5-ма членове на комисията 

Разгледани и подкрепени са 2 предложения. 

Постоянната комисия проведе заседание на 13.07.2021 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 2021 

година. 

Постоянната комисия проведе заседание на 29.07.2021 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 2021 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. 

17.12.2021 г. – присъствали 3-ма членове на комисията. 

Разгледан е сигнал с вх. № ЦУ01/С-822/04.10.2021 г. изпратен до КПКОНПИ и 

препратен по компетентност до Постоянната комисия във връзка със Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към 

Общински съвет – Елена с писмо изх. № ЦУ-01-22892 / 27.10.2021 г. 

 

 

Уважаеми колеги,  

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

В този труден период на икономическа криза, считам, че сме задължени пред нашите 

избиратели чрез съвместна работа с общинската администрация да насочим усилията 

си за по-добро управление на общината и постигане на възможно по-добър живот за 

нашите съграждани. 
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Завършвам отчета с благодарност към всички Вас, за отговорността, с която 

подхождате към задълженията си и активното отношение, което показвате при 

решаване проблемите на Общината. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  


