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ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НА НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2009 г. – 31.12.2009 г. 

 

 

 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, председателят на Общинския съвет подготвя и внася за разглеждане 

два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии. Отчетът, който Ви  

предлагам е преди всичко фактологичен, 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.  

Общински съвет – Елена, като орган на местното самоуправление, 

функциониращ в демократична държава, работи в условия на прозрачност и 

публичност при вземането и изпълнението на решенията си. 

През периода 01.07.2009 г. до 31.12.2009 г. Общински съвет – Елена е провел 8 

заседания. 

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 40 предложения. 

От кмета на общината постъпилите предложения са 33. Председателят на Общинския 

съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 4 предложения. По едно 

предложение са внесли общинските съветници г-ца Магдалена Борисова – относно 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

г-н Йордан Василев - относно избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни 

заседатели към Окръжен съд гр.Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната 

власт. Постоянната комисия по „Бюджет и финанси” към Общинският съвет е 

направила предложение за приемане на годишните финансово-счетоводни отчети и 

балансите на дружествата с общинско участие за 2007 г. и 2008 година. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Елена през отчетния 

период са 49. По-важните решения, които Общински съвет – Елена прие през периода 

са: 

1. Актуализация на нормативната база: 
Решение 82/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Приемане на Наредба за 

опазване на околната среда на територията на община Елена 
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Решение 87/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Изменение и допълнение на 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Решение 100/23.12.2009 г. Протокол №3 относно: Промяна в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена. 

Решение 101/23.12.2009 г. Протокол №3 относно: Приемане на промени в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. 

2. Общински бюджет и инвестиционна програма: 

Решение 57/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Ползване на временен 

безлихвен заем от бюджета на общината до възстановяването им по одобрен проект № 

431-2-03-76 от 18.09.2008г. „Придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елена и 

община Златарица” по Програмата за развитие на селските райони. 

Решение 81/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Информация за текущото 

изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г. 

Решение № 94/11.11.2009 г. Протокол № 16 относно: Даване съгласие за 

ползване на временен безлихвен заем от бюджета на общината до възстановяването му 

за изпълнение на дейности по проект BG 051PO001/5.2-04-0045 „Грижа в семейна среда 

за независим и достоен живот на лица и деца с различни видове увреждания и самотно 

живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен помощник”, схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. 

3. Разпореждане с общинска собственост: 

Решение 58/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Продажба на предаваема част 

от имот – общинска собственост - Предаваемо общинско място, актувано с АОС 

516/10.06.2009 г., с площ от 37 /тридесет и седем / кв.м. към УПИ І – 1, кв. 1 по плана 

на с. Граматици, одобрен със заповед – ул. рег. РД.02.05 – 37/18.02.08 г.на Кмета на 

община Елена при граници: от две страни улица и имот № 502.001 по частична 

кадастрална карта на с. Граматици, землище с. Костел, община Елена. Цената на имота 

е 112,50 / сто и дванадесет лв. и 50 ст./ без ДДС. 

Решение 84/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Продажба на придаваема част 

от имот – общинска собственост - придаваемо общинско място с площ от 356 кв.м. към 

УПИ ІІ – 6, кв. з по плана на с. Бейковци одобрен със Заповед – улична регулация № 

РД.02.05. 176/12.05.08 на кмета община Елена, при граници: от две страни улица, пл. № 

6, земеделска земя, актувано с АОС № 517/03.08.2009 г. за сумата 1 500 /хиляда и 

петстотин / лв. без ДДС - придаваемо общинско място с площ от 539,89 кв.м. към УПИ 

І – 5, кв. 1 по плана на с. Бейковци, одобрен със Заповед РД.02.05. – 176/12.05.2008 г. на 

кмета на община Елена, при граници: от две страни улица, пл. № 5, земеделски земи, 

актувано с АОС № 518/03.08.2009 г. за сумата 2 300 / две хиляди и триста / лв. без ДДС.  

4. Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост: 

Решение 59/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Отдаване под наем на здравна 

служба в с.Беброво, актувана с АОС №224/19.04.2000 година и с.Майско, актувана с 

АОС №196/06.10.1999 година. 

5. Устройство на територията: 

Решение 56/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Изработване на ОУПО – Общ 

устройствен план на община Елена, като дарение от Професор архитект Иван 

Никифоров, доктор на архитектурните науки, роден в село Марян, Доцент д-р архитект 

Йордан Търсанков, роден в квартал Разпоповци на гр. Елена и архитект Валентин 

Трашлиев, роден в село Костел. 
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6. Участие в проекти: 

Решение 77/14.09.2009 г. Протокол №13 относно: Даване съгласие от Общински 

съвет – Елена за кандидатстване на община Елена по мярка 322 пред ПРСР в МЗХ за 

изграждане на детски площадки. 

Решение 78/14.09.2009 г. Протокол №13 относно: Даване съгласие от Общински 

съвет – Елена за кандидатстване на община Елена с проект по Схема 3.1-02 „Подкрепа 

за развитието на туристическите атракции” по Оперативна програма „Регионално 

развитие” в МРРБ. 

Решение 89/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на 

селските места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. 

Решение 92/23.10.2009 г. Протокол №15 относно: Даване съгласие от Общински 

съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива 

България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на община Елена, 

за 2010 година. 

Решение № 96/16.12.2009 г. Протокол № 17 относно: Кандидатстване на община 

Елена с проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и 

канализационни мрежи и съоръжения, изграждане на пречиствателни съоръжения и 

възстановяване на пътна настилка в зоните на интервенция, в населените места на 

територията на Община Елена – с. Баевци, с. Гърдевци, с. Шилковци и с. Ребревци” - по 

реда на Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна  финансова помощ по Мярка  321 ”Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г. 

Решение № 97/16.12.2009 г. Протокол № 17 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” в качеството на бенефициент 

8. Здравеопазване и социални дейности: 

Решение 62/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Отпускане еднократна 

парична помощ от бюджета на община Елена на стойност 1 000 лв. на Ирина Ралчева 

Карачорова с ЕГН 5309101537 – постоянен адрес с. Вързилковци, община Елена. 

Решение 79/14.09.2009 г. Протокол №13 относно: Проведен конкурс за избор на 

управител и  възлагане на  управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена” 

ЕООД гр. Елена. 

Решение 91/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Даване съгласие от Общински 

съвет – Елена за откриване на акредитационна процедура в МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов – Елена” ЕООД гр. Елена. 

Решение № 93/11.11.2009 г. Протокол № 16 относно: Обсъждане и приемане на 

Доклад за самооценка на цялостната медицинска дейност на МБАЛ „Д-р Димитър 

Моллов - Елена” ЕООД гр.Елена, както и доклади за самооценяване на отделни 

медицински дейности в Акушеро-гинекологично отделение, Лаборатория по образна 

диагностика, Медико-диагностична лаборатория, Болнична аптека и Административно-

стопански блок съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. на МЗ за 

критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения 

9. Култура и образование: 

Решение 61/31.07.2009 г. Протокол №11 относно: Предложение до 

Министерството на образованието, младежта и науката за включване в Списъка на 

средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 

2009/2010 г. на училища в община Елена. 

Решение 76/28.08.2009 г. Протокол №12 относно: Разрешаване формирането на 

паралелки по изключения от минималния брой ученици в паралелките за учебната 
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2009/2010 година в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, 

ОУ„Отец Паисий” с. Константин и ОУ „Христо Ботев” с. Беброво. 

Решение 88/16.10.2009 г. Протокол №14 относно: Определяне на училище - 

преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 

27.14 School bus”, 27+1 места, с регистрационен № СА 1612 HH. 

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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. Приетите решения и Наредби се обнародват на сайта на Общината и се 

разлепват на определените за това места. Актовете на Общинския съвет се обнародват 

и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от закона. 

Със Заповед № СА-03-03-20/29.10.2009 година на Областен управител на област 

Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение № 83/16.10.2009 г. на 

Общински съвет – Елена, относно откриване на процедура за предоставяне на концесия 

с предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 

12,866 дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. 

– публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска 

собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена, като 

незаконосъобразно. При неговото приемане са допуснати съществени нарушения на 

административно производствените правила и процедурата за приемане на решения за 

откриване на процедура по предоставяне на концесия за имоти – общинска 

собственост, предвидена в Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за 

концесиите и Закона за физическото възпитание и спорта. Решение № 83/16.10.2009 г. е 

взето в нарушение на разпоредбата на чл.12, ал.1 и чл.103, т.2 от Закона за концесиите – 

решението е прието преди да бъдат извършени действията по съгласуване с областен 

управител и министъра на физическото възпитание и спорта. 

Със свое Решение № 99/16.12.2009 г. Общински съвет Елена отмени Решение № 

83/16.10.2009 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: 

особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка, 

начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – 

публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със 

застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 .г – публична общинска 

собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет Елена и възложи на 

кмета на община Елена да извърши необходимите процедури съгласно Закона за 

концесиите и Закона за физическото възпитание и спорта. 

Дейността на Постоянните комисии към Общинския съвет е отговорна и 

ефективна, все по-професионална и компетентна. Те подпомагат Общинския съвет в 

решаването на местните проблеми свързани с икономиката, управлението на 

общинската собственост, културата и много други въпроси от местно значение. 

Заседанията на Постоянните комисии са свързани с дневния ред на заседанията на 

Общинския съвет. На заседанията на Постоянните комисии присъстват представители 

на общинската администрация от съответния ресор и участват в изясняването на 

въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените решения. 

Всички въпроси от компетентността на съответните Постоянни комисии се разглеждат 

задълбочено и професионално, становищата на комисиите се вземат след задълбочена 

дискусия и гласуване за всяко предложение. Поради тази причина на заседанията на 

Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, за които всички общински 

съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не. 
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За периода 01.07.2009 г. - 31.12.2009 г. Постоянните комисии към Общински 

съвет – Елена са провели 23 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 3 заседания, на които са разгледани 11 

предложения. Постоянната комисия излезе с  предложение за приемане на годишните 

финансово-счетоводни отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2007 

и 2008 година. На заседание проведено на 22 декември 2009 година бе направено 

предложение за допълнение на предложението за промяна в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена, 

което бе прието единодушно от членовете на комисията. На същото това заседание 

единодушно се подкрепи предложението за одобряване план – сметка за приходите и  

разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 

ТБО, поддържане на депа, почистване на улични платна, площади, алеи и други 

предназначени за обществено ползване в община Елена и определяне размера на 

таксата за битови отпадъци за 2010 година. 

 2. Постоянна комисия по „Здравеопазване, социални дейности”, в състав 5 

члена, с Председател д-р Георги Пеев. Проведени са 3 заседания, на които са 

разгледани 4 предложения. На проведено заседание на 11.09.2009 година Постоянната 

комисия единодушно са приели предложението относно проведен конкурс за избор на 

управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 

Елена”ЕООД гр.Елена. 

3. Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, в състав 5 

члена, с Председател г-жа Анастасия Тонева-Пеева. Проведени са 4 заседания, на които 

са разгледани 5 предложения. Единодушно са взети 5 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 10 

предложения. На заседание проведено на 22 декември 2009 година Постоянната 

комисия е направила предложение за допълнение на предложението за промяна в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена, което бе прието единодушно от членовете на комисията. 

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

Председател г-н Милко Моллов. Проведени са 3 заседания, на които са разгледани 8 

предложения. Взети са 8 становища, с които са изменени или допълнени постъпилите 

предложения.  

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 7 

предложения, касаещи предимно участието на община Елена по проекти от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., по Проект „Красива България” 

за финансиране на проекти на територията на община Елена за 2010 г., с проект по 

Схема 3.1-02 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по Оперативна 

програма „Регионално развитие” в МРРБ.   

Проведените заседания на Постоянните комисии през периода 01.07.2009 г.-

31.12.2009 г. са 23 на които са разгледани 45 предложения. 

 

№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБСЪДЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 
“Бюджет и финанси” 

 
3 11 

2. 
“Здравеопазване, социални дейности” 

 
3 4 

3. “Местно самоуправление” 5 10 



Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии 01.07.2009 - 31.12.2009  

 
6 

 

4. 
Образование, култура и 

вероизповедания” 
4 5 

5. 
“Общинска собственост” 

 
3 8 

6. 
“Устройство на територията” 

 
5 7 

 ОБЩО: 23 45 

 

Най-натоварени, като обем работа и обработена информация са Постоянната 

комисия по „Бюджет и финанси”, която е излязла с 11 становища следвана от 

Постоянната комисия по „Местно самоуправление”, която е излязла с 10 становища. 

През второто шестмесечие на 2009 година Общински съвет – Елена е провел 8 

заседания. Отсъствието на общинските съветници от заседанията са по уважителни 

причини - служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града и др., като всички 

отсъстващи са имали извинителни причини и предварително са предупредили за това, 

че им се налага да отсъстват Председателят на Общинския съвет. 

Броя на отсъстващите общински съветници по реда на заседанията на Общински 

съвет Елена е както следва: 

- Заседание № 11 – отсъстващи 2 общински съветника /д-р Георги Пеев, г-н 

Калин Кършев 

- Заседание №12 – отсъстващи 3 общински съветника /г-жа Снежана 

Капинчева, г-н Милко Моллов, г-ца Магдалена Борисова/ 

- Заседание № 13 – отсъстващи 2 общински съветника /г-жа Снежана 

Капинчева, г-жа Росинка Георгиева/ 

- Заседание № 14 – отсъства 1 общински съветник /д-р Георги Пеев/ 

- Заседание № 15 – отсъства 1 общински съветник /г-ца Магдалена Борисова/ 

- Заседание № 16 – отсъстващи 4 общински съветника /г-жа Снежана 

Капинчева, г-жа Димка Стоянова, д-р Стела Горбанова-Василева, г-жа 

Росинка Георгиева/ 

- Заседание № 17 – отсъстващи 2 общински съветника /д-р Георги Пеев, г-жа 

Димка Стоянова/ 

- Заседание № 18 – отсъстващи 2 общински съветника /д-р Георги Пеев, г-н 

Йордан Йорданов/ 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Предоставям настоящата информация за сведение и се надявам с градивност, 

диалог и самокритичност да коригираме нашите грешки и слабости, за да вървим 

напред в изпълнение на мисията си на отговорни граждани пред своите избиратели. 

Моите лични наблюдения и възможността за сравнение с други Общински съвети ми 

дава възможност да споделя мнението си, че този Общински съвет работи отговорно и 

съпричастно към проблемите на Община Елена. Искрено се надявам този подход да 

продължи до края на мандата на настоящия Общински съвет. 

Уважаеми колеги 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. 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет Елена 


