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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2022 г. – 30.06.2022 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 Общинският 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 дневен 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 и са общодостъпни за кметовете на кметства, кметските
наместници и за населението.
Поддържа се и се актуализира база данни с приетите актове на интернет
страницата на Общински съвет Елена, което позволява на всички заинтересовани
граждани да се информират своевременно за въпросите, които са разисквани от
общинските съветници.
В заседанията на Общински съвет Елена 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.
През отчетния период няма промяна в състава на Общинският съвет и в
Постоянните комисии към него.

През периода са проведени 9 заседания, от които 8 редовни и 1 тържествено, на
следните дати:
- 27.01.2022 г. – присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Симеон
Стоянов Кънчев, подал заявление с вх. № РД.01.06-1 / 11.01.2022 г.)
разгледани 20 предложения, приети 20 решения;
- 24.02.2022 г. - присъствали 10 общински съветника, (отсъствали Анета
Илиева Ламбурова, Йордан Иванов Йорданов, Симеон Стоянов Кънчев,
подал заявление с вх. № РД.01.06-12 / 11.02.2022 г.) разгледани 8
предложения, приети 11 решения;
- 31.03.2022 г. - присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Симеон
Стоянов Кънчев, подал заявление с вх. № РД.01.06-18 / 15.03.2022 г.,
разгледани 15 предложения, приети 15 решения. Изказвания и въпроси по
внесените предложения са направени от г-н Сашо Топалов;
- 07.04.2022 г. - присъствали 10 общински съветника, (отсъствали Лазар
Николов Костов, Сашо Петков Топалов и Симеон Стоянов Кънчев подал
заявление с вх. № РД.01.06-26 / 05.04.2022 г.) разгледани 5 предложения,
приети 5 решения. Изказвания по внесените предложения са направени от
г-н Валентин Гуцов;
- 28.04.2022 г. - присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Симеон
Стоянов Кънчев подал заявление с вх. № РД.01.06-26 / 05.04.2022 г.)
разгледани 18 предложения, приети 18 решения. Изказвания и предложения
по внесените предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-н Валентин
Гуцов, г-н Даниел Василев;
- 19.05.2022 г. тържествено заседание – присъствали 11 общински съветника,
(отсъствали Валентин Гуцов и Симеон Стоянов Кънчев) разгледани 2
предложения, приети 2 решения. Изказвания по внесените предложения са
направени от г-н Сашо Топалов и г-н Йордан Йорданов;
- 19.05.2022 г. – присъствали 11 общински съветника, (отсъствали Валентин
Гуцов и Симеон Стоянов Кънчев) разгледани 2 предложения, приети 2
решения. Изказвания и въпроси по внесените предложения са направени от
г-н Йордан Йорданов и г-н Сашо Топалов;
- 09.06.2022 г. присъствали 11 общински съветника, (отсъствали Йордан
Иванов Йорданов и Зехра Халилова Салиева подала заявление с вх. №
РД.01.06-37 / 07.06.2022 г.), разгледани 6 предложения, приети 9 решения.
Изказвания и предложения по внесените предложения са направени от
г-н Сашо Топалов, г-н Валентин Гуцов, г-н Симеон Кънчев;
- 23.06.2022 г. присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Симеон
Стоянов Кънчев), разгледани 5 предложения, приети 5 решения,;
Присъствието на общинските съветници на заседанията е редовно. Отсъствията
са по уважителни причини.
Няма заседание, което да е отложено поради липса на кворум.
На заседанията са разгледани 84 предложения, от които внесени:
- от Председателя на Общинския съвет – 7 бр.
- от Кмета на Община Елена – 77 бр.
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Приети са 90 решения, свързани с:
приемане, изменения и допълнения на нормативните актове – 3 №№ 3, 33, 75;
и допълнение на планове, програми, стратегии, отчети, доклади,
анализи – 22 №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 52, 53, 56, 58, 76;
общински бюджет и инвестиционна програма – 13 №№ 1, 2, 32, 34, 35, 36, 51,
63, 64, 72, 85, 87, 89;
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – 10 №№
13, 44, 45, 47, 60, 61, 62, 82, 83, 84;
и програми – 4 № 21, 38, 39, 57;
устройство на територията – 8 №№ 16, 17, 29, 30, 65, 66, 67, 68;
– 3 №№ 15, 70, 71;
отпускане на финансови средства – 2 № 31, 90;
на общинските дружества – 11 №№ 11, 14, 37, 46, 48, 77, 18, 79, 80,
81, 88;
– 13 №№ 18, 19, 20, 43, 49, 50, 54, 55, 59, 69, 73,
74, 86;
отмяна на решение – 1 № 12;
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 и на Кмета на общината. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в
„Държавен вестник”, когато това се изисква от Закона.
Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, от Кмета на общината бе върнато за ново
обсъждане Решение № 81 / 09.06..2022 г., с което Общински съвет Елена не прие
внесеното предложение за прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско
участие „Буковец“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на
същото.
Със Заповед № ОА04-3587 / 20.04.2022 година на Областен управител на област
Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно
приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии общинска собственост в обхвата на ТП ДГС - Буйновци (землищата на селата
Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. Мотивите за
връщане са, че Решение № 47 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена се явява
незаконосъобразно, тъй като не е спазена императивната разпоредба на чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, във връзка с чл. 13 от Закона за горите.
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В законоустановения 14-дневен срок, същото беше внесено за ново обсъждане и
беше потвърдено с Решение № 69 / 28.04.2022 г. на Общински съвет Елена.
Последва жалба от г-жа Людмила Илиева – Областен управител на област
Велико Търново, срещу Решение № 69 / 28.04.2022 г., с което е потвърдено решение
№ 47 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане на Годишен план за
ползването на дървесина в горските територии - общинска собственост в обхвата на ТП
ДГС - Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, чрез
Общински съвет Елена до Административен съд Велико Търново, за отмяна на същото,
като има заведено дело в Административен съд Велико Търново.
На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл. 18, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация към кмета на общината чрез Председателя на Общинският съвет бе
отправено писмено питане от г-жа Анастасия Тонева-Пеева, общински съветник с
вх. № РД.01.06-21 / 22.03.2022 г., на което е отговорено по реда на чл. 89, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация;

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, които
дават допълнителна информация по разглежданите предложения и отговарят на
въпроси на общинските съветници.
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.
20.01.2022 г. – съвместно заседание с ПК „Общинска собственост“, присъствали 4-ма
членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев. Обсъждано е състоянието на
Общинско дружество „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. Елена и мерки за подобряване дейността
му за в бъдеще.
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27.01.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и подкрепени са 7 предложения.
Общинските съветници съвместно с общинските съветници от ПК „Хуманитарни
дейности“ се запознаха с намерението на общинското ръководство в началото на 2022
г. да организират среща със собствениците или отговорниците на аптеки действащи на
територията на община Елена, на която да се обсъди възможността за осигуряване на
дежурство в празничните и почивни дни.
Предварителното становище от ПК „Бюджет и финанси“ е да се разговаря със
собствениците или отговорниците на аптеките и ако бъде поет ангажимент от тях за
осигуряване на дежурства в почивните и празнични дни, за сметка на общинския
бюджет да бъдат предоставени финансови компенсации.
23.02.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и подкрепени са 3 предложения.
Общинските съветници се запознаха с постъпилите молби от Слави Иванов Славов и
Стефан Пенчев Николов за закупуване на земя собственост на „Елена автотранспорт“
ЕООД.
Предварителното становище е да се представи идеен проект за парцелиране, който да
бъде внесен за разглеждане.
30.03.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и подкрепени са 6 предложения.
Общинските съветници се запознаха с постъпилата докладна записка от г-н Благой
Кондаков - управител на „Елена автотранспорт“ с предложение за промяна в цената на
билетите за обществен превоз на пътници по градски линии и маршрутни разписания
от общинските, областни и републикански транспортни схеми и предлагат ако има
готовност предложението да бъде внесено за разглеждане на утрешното заседание на
Общински съвет Елена.
06.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и след дебати, са подкрепени 4 предложения.
27.04.2022 г. - присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Симеон Кънчев
г-жа Зехра Салиева, разгледани и подкрепени 5 предложения.
18.05.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и подкрепени 4 предложения.
08.06.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 3
предложения.
22.06.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев,
разгледани и подкрепени 5 предложения.
Постоянна комисия по „Местно самоуправление” в състав 5 члена, с
председател д-р Стела Горбанова-Василева.
26.01.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 4
предложения.
23.02.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 2
предложения.
30.03.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Сашо Топалов,
разгледани и подкрепени 5 предложения.
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06.04.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледано и подкрепено 1
предложение.
27.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Зехра Салиева,
разгледани 5 предложения, подкрепени 4, неприето 1, след проведено гласуване с 1
глас „за”, „против”- 2, „въздържали се”- 1
18.05.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 3
предложения.
Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с
председател г-н Йордан Йорданов.
20.01.2022 г. – съвместно заседание с ПК „Бюджет и финанси“, присъствали 4-ма
членове на комисията, отсъствал г-н Симеон Кънчев. Обсъждано е състоянието на
Общинско дружество „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. Елена и мерки за подобряване дейността
му за в бъдеще.
10.02.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледани и подкрепени са 6 предложения.
23.02.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледано и подкрепено 1 предложение.
Общинските съветници се запознаха с постъпилите молби от Слави Иванов Славов и
Стефан Пенчев Николов за закупуване на земя собственост на „Елена автотранспорт“
ЕООД.
Съгласни са с предварителното становище от ПК БФ да се представи идеен проект за
парцелиране, който да бъде внесен за разглеждане.
30.03.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледани и подкрепени 2 предложения.
06.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледани и подкрепени 2 предложения.
27.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледани и подкрепени са 6 предложения.
08.06.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 4
предложения.
22.06.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев
разгледано и подкрепено 1 предложение.
Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с
председател г-н Валентин Гуцов.
26.01.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледано и подкрепено 3
предложения.
Общинските съветници се запознаха с възможността за изготвяне на техническо
задание за изработването на Генерален план за организация на движение, като част от
общинската стратегия за безопасност на движението.
Предварителното становище от ПК „Устройство на територията“ е, че следва да се
върви в посока за въвеждане на платени зони на територията на гр. Елена, но не могат
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на днешното заседание да се наемат с конкретика за дните, часовете, броя на
паркоместата.
Част от съветниците считат, че паркоместата в града са твърде недостатъчни, след като
през последните години Елена се разви, като туристическа дестинация и следва да се
помисли за увеличаване на броя. Въвеждането на тази мярка е сериозна и следва да
разгледат въпроса на друго заседание след получаване на повече конкретни данни.
23.02.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 2
предложения.
Общинските съветници след като изискаха от общинска администрация допълнителна
информация за броя и местонахождението на наличните места за паркиране в гр. Елена,
предлагат да бъде въведено платено паркиране в централната градска част, като се
възложи на специалисти да изготвят техническото задание, тъй като те нямат
компетенциите за това. Определят граници за въвеждане на платено паркиране: ул. „Ст.
Михайловски“ – от двете страни на улицата под автогарата и пред Гъбарски пункт;
плац Автогара Елена; площад Станчо Димитриев; Ул. „Ст. Михайловски“ – пред
магазин „Лозата“; преди и след ловно рибарски магазин; пред Денонощен магазин; Ул.
„Крайбрежна“ от къщата на М. Бонев до къща музей Иларион Макариополски; Ул.
„Дойно Граматик“ – паркинг зад кафе „Виа Вита“; Ул. „Възрожденска паркинг зад НЧ
„Напредък“ Елена; Ул. „Ил. Макариополски“ – от НЧ „Напредък“ Елена до
супермаркет „Царица Елена“; паркинг пред сградата на „Енерго про“; паркинг под
община Елена; Ул. „Иван Кирилов“ – срещу ОСЗ Елена и по посока на движението
пред ОСЗ; площад „Иларион Макариополски“; паркинг пред Лятно кино; Ул.
„Й.Й.Брадати“ – паркинг пред РС Елена.
30.03.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледано и подкрепено 1
предложение.
06.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Лазар Костов,
разгледано и подкрепено 1 предложение.
27.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Лазар Костов,
разгледани и подкрепени 4 предложения.
18.05.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледано и подкрепено 1
предложение.
Постоянна комисия по „Хуманитарни дейности”, в състав 5 члена, с
председател г-жа Анета Ламбурова.
26.01.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 2
предложения.
Общинските съветници съвместно с общинските съветници от ПК „Бюджет и финанси“
се запознаха с намерението на общинското ръководство в началото на 2022 г. да
организират среща със собствениците или отговорниците на аптеки действащи на
територията на община Елена, на която да се обсъди възможността за осигуряване на
дежурство в празничните и почивни дни.
Предварителното становище от ПК „Хуманитарни дейности“ е да се разговаря със
собствениците или отговорниците на аптеките и ако бъде поет ангажимент от тях за
осигуряване на дежурства в почивните и празнични дни, за сметка на общинския
бюджет да бъдат предоставени финансови компенсации.
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23.02.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 2
предложения.
31.03.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени
единодушно 3 предложение.
06.04.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Лазар Костов,
разгледани и подкрепени 2 предложения.
27.04.2022 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Лазар Костов,
г-жа Зехра Салиева, разгледани и подкрепени 4 предложения.
Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилото писмо от
кмета на общината относно процедура за обявяване на конкурс за финансово
подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, като
подкрепиха процедурата с 3 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма.
18.06.2022 г. – (преди тържествената сесия) присъствали 5-ма членове на комисията,
разгледани и единодушно подкрепени 2 предложения.
18.06.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 2
предложения.
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.
Постоянната комисия няма проведени заседания.
Отчета е отворен документ. По време на обсъжданията в Постоянните комисии,
както и на заседанието на Общинският съвет, могат да бъдат направени изменения и
допълнения.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове, госпожи и господа,
Общинският съвет е органът, който взема решенията. В своята работа винаги
сме подкрепяли и давали своето съгласие Общината да кандидатства по проекти и
програми, последователни сме в намеренията си да разрешаваме немалка част от
въпросите и проблемите на общината, Сигурен съм, че всички в тази зала ясно
осъзнаваме, че можем повече, че постигнатото е малка стъпка по пътя, който следва да
вървим заедно в името на общата ни цел – добруването на родния ни град, на
съгражданите ни.
Смятам, че настоящият Общински съвет участва в управлението на Общината
отговорно и успешно.

С уважение,

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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