
Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии 01.01.2009 -30.06.2009 г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg

 
 

ОТЧЕТ 
  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НА НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г. 
 
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 
Съгласно 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 Председателят на Общинския съвет. 
Отчетът, който Ви  предлагам отразява най-важните решения приети за периода, които 
са взети от Общинския съвет. Отчетът е отворен документ. По време на обсъжданията в 
постоянните комисии, както и на заседанието на Общинския съвет, могат да бъдат 
направени изменения и допълнения.  

През периода 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г. Общински съвет – Елена е провел 10 
заседания. 

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 54 предложения. 
От кмета на общината постъпилите предложения са 50. Председателят на Общинския 
съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 4 предложения.  

Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Елена през отчетния 
период са 54. По-важните решения, които Общински съвет – Елена прие през периода 
са: 

1. Актуализация на нормативната база: 
Решение 8/29.01.2009 г. Протокол №3 относно: Приемане на промени в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. 
Решение 9/29.01.2009 г. Протокол №3 относно: Промяна в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Елена. 

2. Общински бюджет и инвестиционна програма: 
Решение 16/26.02.2009 г. Протокол №5 относно: Приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 
2008 г. 

Решение 17/26.02.2009 г. Протокол №5 относно: Разпределение на преходния 
остатък от 2008 г. по функции за 2009 г. 

Решение 22/26.03.2009 г. Протокол №6 относно: Приемане бюджета на Община 
Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година. 

Решение 24/26.03.2009 г. Протокол №6 относно: Приемане на годишен отчет за 
състоянието на общинския дълг. 
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Решение 46/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Кандидатстване на община 
Елена за финансиране пред ПУДООС 

3. Разпореждане с общинска собственост: 
Решение 44/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Откриване на процедура за 

продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална 
тръжна цена. 

Решение 53/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Откриване на процедура за 
продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална 
тръжна цена 

4.Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост: 
Решение 31/15.05.2009 г. Протокол №7 относно: Откриване на процедура за 

отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост. 
Решение 45/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Утвърждаване наемна цена по 

открита процедура за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост 
Решение 49/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Отдаване под наем на имот 

частна общинска собственост 
5. Устройство на територията: 
Решение 6/20.01.2009 г. Протокол №2 относно: Даване съгласие за придаване на 

част от стар неизползваем селски път за обединяване на три поземлени имота – пл.№35 
по неодобрен кадастрален план на с.Багалевци, № 9170046 и 9170047 по кадастрални 
карти и обособяване на един самостоятелен Урегулиран поземлен имот (УПИ) с. 
Багалевци, община Елена, осигуряване на тупикова връзка за новообразувания УПИ и 
рамповидно слизане на ниво река. 

Решение 19/26.02.2009 г. Протокол №5 относно: Придобиване на имот, 
необходим за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води гр.Елена и 
довеждащ колектор”. 

6. Участие в проекти: 
Решение 12/29.01.2009 г. Протокол №3 относно: Партньорство с Областна 

администрация Велико Търново по проект: “Създаване на интегрирана информационна 
система за подобряване на икономическия и социално-правен потенциал и 
административно обслужване за гражданите и бизнеса в Областна администрация 
Велико Търново и общините в областта”. 

Решение 13/09.02.2009 г. Протокол №4 относно: Даване съгласие от Общински 
съвет - Елена за кандидатстване на община Елена в извънредна сесия на Проект 
“Красива България” - Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”, за 
финансиране изпълнението на обект: Ремонт, оборудване и обзавеждане на основна 
сграда - Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” – с. Илаков рът, 
община Елена. 

Решение 18/26.02.2009 г. Протокол №5 относно: Даване съгласие на Община 
Елена, да кандидатства за финансиране на инвестиционен проект: „Доизграждане на 
ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена, Изграждане на Пречиствателна 
станция с довеждащ колектор в гр. Елена”, по Процедура с референтен № 
BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации от 2 000 ДО 10 000 е.ж.”, по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС). 

Решение 34/15.05.2009 г. Протокол №7 относно: Даване съгласие община Елена 
да кандидатства пред Държавната агенция за младежта и спорта с проекти за 
финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения 
в град Елена. 

7. Приети стратегии и програми:  
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Решение № 2/20.01.2009 г. Протокол №2 относно: Приемане на Общинска 
стратегия за закрила на детето в община Елена 2008 – 2018 г. 

Решение 43/23.06.2009 г. Протокол №10 относно: Приемане на Програма за 
ограничаване на структурния дефицит на Община Елена през 2009 г. 

8. Здравеопазване и социални дейности: 
Решение 26/26.03.2009 г. Протокол №6 относно: Промяна в управлението на 

лечебно заведение „Хоспис – Елена” ЕООД, създадено с Решение № 72/30.11.2006 
година на Общински съвет – Елена. 

9. Култура и образование: 
С Решение 38/18.05.2009 г. Протокол №8 бе Удостоена посмъртно Цанка 

Лазарова Йорданова със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 
С Решение 39/18.05.2009 г. Протокол №8 бе Удостоен посмъртно д-р Христо 

Николов Миланов със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 
С Решение 40/18.05.2009 г. Протокол №8 бе Удостоен Станьо Станев Сираков 

със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 
Решение 42/28.05.2009 г. Протокол №9 относно: Даване съгласие за внасяне 

предложение в Министерството на образованието и науката в Списъка със защитените 
училища при допълването му през 2009 г. да бъде включено Основно училище „Христо 
Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново. 
 

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са представени на 
общинските съветници в определения срок. Протоколите от заседанията, решенията и 
материалите към тях се изпращат в 7-дневен срок на Областния управител, в същия 
срок се изпращат на Районната прокуратура за общ надзор и Кмета на общината за 
изпълнение. Решенията се обнародват на сайта на Общината и се разлепват на 
определените за това места.  

За периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. Постоянните комисии към Общински 
съвет – Елена са провели 30 заседания, разпределени по комисии както следва: 

1. Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав 5 члена с Председател   
г-жа Снежана Капинчева. Проведени са 6 заседания, на които са разгледани 15 
предложения. Взети са 15 становища, с които са изменени или допълнени постъпилите 
предложения. 

 2. Постоянна комисия по „Здравеопазване, социални дейности”, в състав 5 
члена, с Председател д-р Георги Пеев. Проведени са 7 заседания, на които са 
разгледани 8 предложения. На проведено заседание на 06.04.2009 година Постоянната 
комисия е разгледала предложението за актуализация на областна здравна карта и 
приема следното становище: Постоянната комисия не е съгласна с предложението за 
актуализация на Областната здравната карта в този вариант и МБАЛ „Д-р Д.Моллов–
Елена” ЕООД гр.Елена да се преструктурира в Обединен център за медицинско 
обслужване. Подкрепя становището на кмета на общината г-н Сашо Топалов да не се 
приема създаването на Обединен център за медицинско обслужване /ОЦМО/, а да си 
остане Многопрофилната болница за активно лечение в град Елена /МБАЛ/. 

3. Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, в състав 5 
члена, с Председател г-жа Анастасия Тонева-Пеева. Проведени са 2 заседания, на които 
са разгледани 2 предложения. Взети са 2 становища. 

4. Постоянна комисия по „Местно самоуправление” в състав 5 члена, с 
Председател г-н Йордан Василев. Проведени са 5 заседания, на които са разгледани 9 
предложения, приети единодушно от Постоянната комисия. 

5. Постоянна комисия по”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с 
Председател г-н Милко Моллов. Проведени са 5 заседания, на които са разгледани 16 
предложения. Взети са 16 становища, с които са изменени или допълнени постъпилите 
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предложения. Постоянната комисия е разгледала постъпила в Общински съвет – Елена 
Молба от Гюла Христова Янева, живуща в гр.Елена, ул.”Иван Момчилов” № 97, вх.Б, 
ет.1, ап.1, с вх. № РД.01.05-1/13.01.2009 г., да и бъде разрешено да закупи апартамент – 
общинска собственост, в който живее от 1987 година.  

6. Постоянна комисия по „Устройство на територията” в състав 5 члена, с 
Председател г-жа Димка Стоянова. Провела е 5 заседание, на които са разгледани 6 
предложения. Взети са 6 становища 

Проведените заседания на Постоянните комисии през периода 01.01.2009 г.-
30.06.2009 г. са 30 на които са разгледани 56 предложения. 

 

№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ
ОБСЪДЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. 
“Бюджет и финанси” 
 

6 15 

2. 
“Здравеопазване, социални дейности” 
 

7 8 

3. 
“Местно самоуправление” 
 

5 9 

4. 
Образование, култура и 
вероизповедания” 

2 2 

5. 
“Общинска собственост” 
 

5 16 

6. 
“Устройство на територията” 
 

5 6 

 ОБЩО: 30 56 
 
Всички тези данни сочат, че като цяло Постоянните комисии са работили много 

интензивно и отговорно. Най-натоварени, като обем работа и обработена информация 
са Постоянната комисия по „Общинска собственост”, която е излязла с 16 становища 
следвана от Постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, която е излязла с 15 
становища. 

През първото шестмесечие на 2009 година Общински съвет – Елена е провел 10 
заседания. Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно. 
Отсъствието от заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, 
заболяване, отсъствие от града и др./, като предварително Председателят на 
Общинският съвет се уведомява за отсъствието. 

Присъствието на общинските съветници в заседания на общински съвет и 
постоянни комисии през периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. е както следва: 

 
№  име  в заседания на ОбС в заседания на комисии 

присъствие отсъствия присъствие отсъствия 
1. Симеон Кънчев 9 1 28 2
2. Лазар Костов 9 1 27 3
3. Снежана Капинчева 10 - 8 3
4. Милко Моллов 9 1 7 4
5. Георги Пеев 9 1 11 1
6. Христо Иванов 9 1 12 -
7. Анастасия Тонева-Пеева 10 - 6 1
8. Стефка Костадинова 10 - 8 -
9. Калин Кършев 9 1 11 1
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10. Йордан Василев 10 - 7 -
11. Димка Стоянова 9 1 10 -
12. Валентин Гуцов 9 1 11 -
13. Йордан Йорданов 9 1 11 -
14. Стела Горбанова-Василева 8 2 8 1
15. Росинка Георгиева 9 1 8 1
16. Йордан Димитров 8 2 10 -
17. Магдалена Борисова 10 - 10 -

 
В заключение, оценката за нашата работа ще бъде дадена от нашите избиратели. 

Всеки от нас вложи много усърдие, инициативност и положителна енергия, за да 
реализираме заедно силно местно самоуправление Моите лични наблюдения ми дават 
възможност да споделя мнението си, че този Общински съвет работи отговорно, 
натоварено и съпричастно към проблемите на общината. Искрено се надявам този 
подход да продължи до края на мандата на настоящия общински съвет. 
 
 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 
Председател на 
Общински съвет Елена 


