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О Т Ч Е Т  

   

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА 

ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 31.12.2022 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, както и на кметовете на кметства, и 

кметските наместници. Същите се оповестяват на интернет страницата на Община 

Елена и са общодостъпни 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. 
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Хронология на заседанията на Общинският съвет 

 

През периода са проведени 8 заседания, на следните дати: 

- 28.07.2022 г. – присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Йордан 

Иванов Йорданов) разгледани 14 предложения, приети 14 решения (от № 91 

до № 104). Предложения по проекта за дневен ред и въпроси са направени от 

Валентин Гуцов, Сашо Топалов, Симеон Кънчев; 

- 25.08.2022 г. - присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Мартин 

Иванов Трухчев) разгледани 11 предложения, приети 11 решения (от № 105 

до № 115); 

- 08.09.2022 г. - присъствали всички 13 общински съветника, разгледани 16 

предложения, приети 18 решения (от № 116 до № 133).  Изказвания и 

въпроси по внесените предложения са направени от г-н Йордан Йорданов и 

г-н Валентин Гуцов; 

- 29.09.2022 г. - присъствали 12 общински съветника, (отсъствал Валентин 

Гуцов) разгледани 9 предложения, приети 9 решения (от № 134 до                 

№ 142). Изказвания по внесените предложения не са направени; 

- 20.10.2022 г. - присъствали всички 13 общински съветника, разгледани 16 

предложения, приети 16 решения (от № 143 до № 158). Изказвания, 

предложения, въпроси по внесените предложения са направени от г-н Сашо 

Топалов, г-н Валентин Гуцов; 

- 17.11.2022 г. - присъствали всички 13 общински съветника, разгледани 12 

предложения, приети 12 решения (от № 159 до № 170). Изказвания, по 

внесените предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-н Валентин 

Гуцов, г-н Симеон Кънчев; 

- 08.12.2022 г. – присъствали всички 13 общински съветника, разгледани 8 

предложения, приети 8 решения (от № 171 до № 178). Изказвания, 

предложения въпроси по внесените предложения са направени от г-н Сашо 

Топалов, г-н Валентин Гуцов, г-н Симеон Кънчев, г-н Стефан Минчев; 

- 29.12.2022 г.  - присъствали всички 13 общински съветника, разгледани 12 

предложения, приети 12 решения (от № 179 до № 190). Изказвания, по 

внесените предложения са направени от г-н Сашо Топалов, г-н Валентин 

Гуцов, г-н Симеон Кънчев; 

Присъствието на общинските съветници на заседанията е редовно. Отсъствията 

са по уважителни причини. 

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

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. 
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На заседанията са разгледани 98 предложения, от които внесени:  

- от Председателя на Общинския съвет – 4 бр. 

- от Кмета на Община Елена –  94 бр. 

Приети са 100 решения, свързани с:  

 приемане, изменения и допълнения на нормативните актове – 3 №№ 116,160, 

172; 

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

анализи – 6 №№ 94, 95, 96, 107, 117, 147; 

общински бюджет и инвестиционна програма – 19 №№ 92, 105, 134, 143, 144, 

145: 

 инвестиционна програма №№ 93, 106, 146, 159, 171, 179; 

 утвърждаване разходи за заплати №№ 128, 129, 130, 131, 132, 169, 170; 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост  – 18           

№№ 98, 119, 152, 153, 176, 177, 182, 184: 

 процедура за провеждане на търг за продажба на имот частна общинска 

собственост №№ 99, 166; 

 процедура за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 

№№ 100, 118, 137; 

 продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж №№ 167, 168; 

 ползване на дървесина от общински горски територии №№ 103, 104, 165; 

 и програми – 7 №№ 148, 149, 150, 161, 173, 174, 

175; 

 устройствени планове, изменение на общия устройствен план, уреждане на 

регулационни отношения и учредяване право на прокарване на отклонения – 20        

№№ 101, 102, 111, 112, 113, 114, 115, 125, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 155, 156, 185, 

186, 187, 188; 

 – 5 №№ 108, 109, 110,  121, 122; 

на общинските дружества –  5 №№ 91, 135, 136, 162, 163; 

 социални дейности– 3 №№ 151, 157, 158; 

 отпускане на финансови средства – 4 №№ 133, 154, 189, 190; 

анизационно оперативни – 8 №№ 97, 120, 138, 164, 178, 180, 181, 183; 

 отмяна на решение –  2 №№ 123, 124; 

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. 

 



Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и  неговите комисии  01.07.2022 - 31.12.2022 г.  

 
4 

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. 

За отчетния период няма оспорени актове от страна на Районна прокуратура 

Велико Търново. 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 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. 

В периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. в деловодството на Общинския съвет са 

постъпили 3 заявления от граждани:  

 за отпускане на финансова помощ за възстановяване на щети от пожар; 

 за отпускане на финансови средства за лечение; 

 за отпускане на финансови средства за подпомагане на проект в областта 

на книгоиздаването и книгоразпространението. 

Получено е писмо от Председателя на ФК “Чумерна“ Елена за отпускане на 

гласуваната допълнителна субсидия, по Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински 

съвет Елена. 

По имейла на Общинския съвет е получена покана от Директора на СУ „Иван 

Момчилов“ за среща разговор относно вземане на конкретни мерки за гарантиране на 

безопасността на децата и учениците в района на училището. 

 

 

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. След всяко заседание на Постоянните комисии се изготвят 

становища до Общинския съвет по разгледаните предложения. Постъпилите 

допълнително материали им се предоставят за становище по компетентност. 

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. 
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Хронология на заседанията на Постоянните комисии 

 

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

г-н Стефан Минчев. 

27.07.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Йордан 

Йорданов, разгледани и подкрепени са 3 предложения; 

24.08.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 2 предложения. 

07.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 4 предложения. 

28.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 4 предложения. 

19.10.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 7 предложения. 

16.11.2022 г. - присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 7 предложения. 

Съвместно с ПК „Общинска собственост“ общинските съветници от комисията 

разгледаха предложение за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XIV „За ДАТ“, 

кв. 98 по плана на гр. Елена, собственост на „Елена Автотранспорт“ ЕООД  гр. Елена, 

за оформяне на самостоятелни парцели и осигуряване на достъп до продадените от ТД 

на НАП Велико Търново сгради, бивша собственост на дружеството. 

07.12.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствал г-н Сашо Топалов, 

разгледани 3 предложения, подкрепени 2. 

Съвместно с ПК „Устройство на територията“ общинските съветници от комисията 

разгледаха Технико-икономически анализ за въвеждане на платено паркиране на 

територията на гр. Елена необходим за по нататъшната работа във връзка с изготвянето 

на Генерален план за организация на движението в чертите на гр. Елена. 

29.12.2022 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, разгледани и подкрепени 6 

предложения. 

 

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

председател д-р Стела Горбанова-Василева. 

27.07.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 2 предложения; 

07.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледано и 

подкрепено 1 предложение. 

28.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 2 предложения; 

19.10.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 4 предложения; 

16.11.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 3 предложения; 

07.12.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

разгледани и подкрепени 4 предложения. 
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Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с 

председател г-н Йордан Йорданов.  

27.07.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, 

разгледани и подкрепени са 5 предложения. 

07.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 3 предложения. 

28.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са  2 предложение. 

19.10.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 3 предложения. 

16.11.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 5 предложения. 

Общинските съветници разгледаха образуваната в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството преписка, с която кмета на община Елена инж. Дилян 

Млъзев в изпълнение на Решение № 142 по Протокол № 16/16.12.2021 г. за изменение и 

допълнение на Решение № 77/27.06.2019 г. на Общински съвет Елена, отправя искане 

чрез Областен управител на област Велико Търново до Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 

имоти частна държавна собственост, с предоставени права на управление на 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по реда на чл. 54 от Закона за 

държавната собственост.  

Съвместно с ПК „Бюджет и финанси“ общинските съветници от комисията разгледаха 

предложение за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ XIV „За ДАТ“, кв. 98 по 

плана на гр. Елена, собственост на „Елена Автотранспорт“ ЕООД  гр. Елена, за 

оформяне на самостоятелни парцели и осигуряване на достъп до продадените от ТД на 

НАП Велико Търново сгради, бивша собственост на дружеството. 

07.12.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 6 предложения. 

29.12.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 3 предложения. 

 

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

председател г-н Валентин Гуцов. 

27.07.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Даниел Василев, 

разгледани 7 предложения,  подкрепени 2; 

24.08.2022 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев, 

разгледани и подкрепени са 5 предложения. 

07.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани са 5 

предложения, подкрепени 4; 

28.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 5 предложения; 

19.10.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 3 предложения. 
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07.12.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, съвместно с ПК 

„Бюджет и финанси“ общинските съветници от комисията разгледаха Технико-

икономически анализ за въвеждане на платено паркиране на територията на гр. Елена 

необходим за по нататъшната работа във връзка с изготвянето на Генерален план за 

организация на движението в чертите на гр. Елена. 

29.12.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 4 предложения. 

 

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

председател г-жа Анета Ламбурова. 

24.08.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 4 предложения. 

07.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 2 предложения. 

12.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, общинските съветници 

от комисията утвърждаване състав на Експертна комисия за оценка на проектите, 

кандидатстващи за финансово подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена за 2022 година; 

19.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени са 5 предложения. 

26.09.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, общинските съветници 

от комисията на основание Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в Община Елена приети с Решение  № 40 / 

30.04. 2014 година на Общински съвет – Елена приеха внесеното предложение от 

Експертната комисия за оценка на проектите в областта на книгоиздаването и 

книгоразпространението, назначена със Заповед № РД.02.05-649 / 15.09.2022 г. на 

кмета на община Елена за разпределение средствата приети с решение на Общински 

съвет – Елена на авторите подали заявление за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2022 г.; 

07.12.2022 г. – присъствали всички 5-ма членове на комисията, разгледани и 

подкрепени 3 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 правени изменения и 

допълнения.  
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Уважаеми общински съветници,  

Уважаеми кметове, госпожи и господа, 

 

Живеем в трудни времена. Затова, като общински съветници се стремим да 

бъдем такава публична власт, която възприема сериозно нуждите и очакванията на 

жителите на община Елена. Държим на доброто качество на живота им и се стремим да 

го подобряваме. 

Удовлетворен съм, че независимо от вида на казусите, винаги когато е ставало 

въпрос за хората и интересите на Общината – колегите без значение от политическата 

принадлежност се обединявахме в името на доброто решение за община Елена. 

Изразявам увереност, че ще продължим да работим отговорно, конструктивно и 

градивно. 

Искам да благодаря на заместник-председателя на Общинския съвет, на всички 

общински съветници, на кмета на общината, на заместник-кмета по „Икономически 

дейности“ на общината, на заместник-кмета по „Хуманитарни дейности“ на общината, 

на колегите от общинската администрация, на кметовете на кметства, на кметските 

наместници в населените места, за съдействието и подкрепата, които съм получавал 

като Председател на Общинския съвет. 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ! 

 

 

 

С уважение, 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  


