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ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НА НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. 

 

 

 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Отчетът за дейността на Общински съвет – Елена е изготвен в съответствие с 

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

администрация, чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

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

и потвърждава стила на откритост в работата ни. 

За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Многообразието от 

проблеми и задачи, които стоят за разрешаване пред общинското ръководство 

предопределя необходимостта от съответната интензивност в работата ни. 

През периода 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. Общински съвет – Елена е провел 9 

заседания, на които са приети 59 решения. 

Съотношението на вносителите на предложения до Общински съвет - Елена е: 

От кмета на общината постъпилите предложения са 43. Председателят на 

Общинския съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 2 предложения. 

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 2009 година. 

През отчетния период няма промяна в състава на шестте Постоянни комисии, 

които са в основата на динамиката на цялата дейност на Общинския съвет. 

Конструктивността в работата на Общинския съвет се дължи на активната работа на 

общинските съветници в заседанията на Постоянните комисии. Заседанията на 

комисиите са местата, където се водят дискусиите, сблъскват се мненията, правят се 

разумните компромиси, докато се стигне до общо становище с ясното съзнание, че то 

трябва да е най-полезното за хората, за общината като цяло. 

За периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г. Постоянните комисии към Общински 

съвет – Елена са провели 27 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 4 заседания, на които са разгледани 9 

предложения. Постоянната комисия излезе с предложение за приемане на годишните 

финансово-счетоводни отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2009 

година. На първото заседание за 2010 г. Постоянната комисия подкрепи направените 
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предложения за приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове на община Елена за 2009 година и предложението за приемане бюджета на 

община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година. На проведено 

заседание на 29.04.2010 година Постоянната комисия разгледа предложение за 

изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане на 

общинския бюджет и поемането на общински дълг. Комисията подкрепи и 

предложение за поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна 

ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на 

котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо 

водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр..Елена, община Елена, област Велико 

Търново. Единодушни бяха в становището си за даване съгласие на кмета на община 

Елена да отпусне финансова помощ в размер на 3 000.00 (три хиляди) лв. на Мариана 

Николова Савова – гр.Елена, ул.”Васил Левски” № 125, за осъществяване на 

превантивни мерки – за недопускането и/или намаляването на последиците от бъдещи 

щети – свлачищни процеси и струпване на голям обем земни маси в УПИ VІ в кв.2 по 

плана на гр.Елена, административен адрес – ул.”Васил Левски” № 125. 

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

члена, с Председател д-р Георги Пеев. Проведени са 5 заседания, на които са 

разгледани 6 предложения. Постоянната комисия единодушно приеха предложението 

за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година. На заседание 

проведено на 25.01.2010 г. членовете на комисията дадоха съгласие д-р Йордан Василев 

Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена”ЕООД гр.Елена, да 

работи като ординатор акушер – гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология в 

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 2 заседания, на които 

са разгледани 3 предложения. На проведено заседание на 24.06.2010 г. членовете на 

комисията единодушно подкрепиха предложението за даване съгласие за внасяне 

предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със 

защитените училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно 

училище ”Христо Ботев” с.Беброво, община Елена, област Велико Търново. 

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

Председател г-н Йордан Василев. Проведени са 7 заседания, на които са разгледани 13 

предложения. На заседание проведено на 25 януари 2010 година Постоянната комисия 

е направила предложение 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. При разглеждане на предложението за 

приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 

година, комисията не можа да излезе с единно становище. 

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

Председател г-н Милко Моллов. Проведени са 7 заседания, на които са разгледани 15 

предложения. Взети са 15 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 2 заседание, на които са разгледани 5 

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

за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., с проект по Оперативна 

програма „Регионално развитие”.  

Проведените заседания на Постоянните комисии през периода 01.01.2010 г.-

30.06.2010 г. са 27 на които са разгледани 51 предложения. 
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№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБСЪДЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 
“Бюджет и финанси” 

 
4 9 

2. 
“Здравеопазване, социални дейности” 

 
5 6 

3. 
“Местно самоуправление” 

 
7 13 

4. 
Образование, култура и 

вероизповедания” 
2 3 

5. 
“Общинска собственост” 

 
7 15 

6. 
“Устройство на територията” 

 
2 5 

 ОБЩО: 27 51 

 

Решенията, които прие през периода Общинския съвет бяха твърде разнообразни 

по своята тематика и адресат. В по-голямата си част приетите решения на Общински 

съвет – Елена са свързани с провеждането на стабилна бюджетна политика, с 

управлението и разпореждането на общинското имущество, с нормативната база в 

общината, със създаването на инвестиционен климат и с развитието на социалната и 

образователна система. На преден план бяха проблемите на стратегическото и 

краткосрочното планиране и участието на община Елена в европейските и 

националните проекти и програми.  

1. Актуализация на нормативната база: 

Решение 1/26.01.2010 г. Протокол №1 относно: Промяна в Наредбата за 

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

община Елена 

Решение 26/14.04.2010 г. Протокол №5 относно: Приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2010 г. 

Решение 32/30.04.2010 г. Протокол №6 относно: Изменение и допълнение на 

Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане на общинския бюджет и поемането на 

общински дълг. 

2. Общински бюджет и инвестиционна програма: 

Решение 21/23.02.2010 г. Протокол №3 относно: Приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 

2009 г. 

Решение 22/23.02.2010 г. Протокол №3 относно: Приемане бюджета на Община 

Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 г. 

Решение 52/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Поемане на дългосрочен дълг с 

кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект 

„Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, отоплителна инсталация и 

инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, 

община Елена, област Велико Търново”. 

3. Разпореждане с общинска собственост: 

Решение 5/26.01.2010 г. Протокол №1 относно: Продажба на предаваема част от имот – 

общинска собственост, актувано с АОС 525/30.09.09 г., с площ от 178 /сто седемдесет и 

осем/ кв.м. към УПИ ІV – 76, кв. 11 по плана на с. Тодювци,  

Решение 10/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Приемане Отчет за състоянието 

на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2009 година 
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Решение 11/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Приемане Годишна програма за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2010 г. на Община Елена. 

Решение 30/14.04.2010 г. Протокол №5 относно: Продажба на имот частна 

общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя - ½ ид. части 

от застроен терен – ПИ пл. № 156 в кв. 12 в с.Буйновци, община Елена с площ от 1670 

кв.м, за който е отреден УПИ ІV „Фурна”, при граници от две страни улица, УПИ І – 

155, УПИ ІІ – 154, УПИ V – 157 в кв. 12 за сумата 8 000 /осем хиляди/ лв. без ДДС. 

Решение 44/14.05.2010 г. Протокол №7 относно: Откриване на процедура за 

продажба на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална 

тръжна цена, а именно ПИ №32055.408.5, находящ се в с. Иванивановци с площ от 1089 

/хиляда осемдесет и девет/ кв.м  

Решение 55/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Откриване на процедура за продажба 

на имоти частна общинска собственост и утвърждаване на първоначална тръжна цена, 

баня – едноетажна сграда със ЗП 100 кв.м , построена в УПИ ІІ, кв. 31А с площ от 850 

кв.м, одобрен със Заповед ул. рег. № 77/02.03.31 г. и дв. рег. №548/09.03.32 г. по плана 

на с. Константин. 

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

Решение 20/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Отдаване под наем на лекарски 

кабинет от общински имот актуван с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян 

Решение 34/30.04.2010 г. Протокол №6 относно: Актуализиране на наемна цена 

на част от имот частна общинска собственост, предоставен за ползване на общинското 

ръководство на БСП гр. Елена. 

Решение 56/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Откриване на процедура за 

отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, по АОС № 

283/25.07.2001 г., находящ се на ул. „Ил. Макариополски” № 24, а именно стая 108, 

необходима за офис, за изпълнение на европейски програми, находящ се на ул. „Ил. 

Макариополски” № 24 в гр. Елена, УПИ І, кв. 33 по плана на града, при граници от 

всички страни улица, представляващо едно помещение на първия етаж – стая 108 с 

обща използваема площ от 16,53 кв.м. и предназначение за нуждите на обслужващите 

оперативни програми и проекти на ЕС. 

Решение 57/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Отдаване под наем на ПП ДСБ 

на част от имот частна общинска собственост, находящ се на първи етаж /помещенията 

на магазина/, с площ от 33,7 кв.м. от имот пл.№ 368, кв.70 по плана на гр.Елена. 

6. Участие в проекти: 

Решение 13/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

Решение 14/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проект по Програма за развитие на селските райони 

2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските 

райони”. 

Решение 15/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално 

развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, 

сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура”. 

Решение 19/16.02.2010 г. Протокол №2 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване на община Елена пред Програма за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г., мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”. 
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8. Здравеопазване и социални дейности: 

Решение 2/26.01.2010 г. Протокол №1 относно: Актуализиране състава на 

Обществения съвет за социално подпомагане по чл. 35 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

създаден с Решение №64/11.08.2004 г. и променен с Решение № 38/27.06.2007 г. 

Решение 4/26.01.2010 г. Протокол №1 относно: Даване съгласие д-р Йордан 

Василев Жезанов - управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, 

да работи като ординатор акушер-гинеколог в Отделение по акушерство и гинекология 

в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр. Елена, считано от 01.01.2010 г. 

Решение 54/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Даване съгласие за внасяне 

предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 

пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване. 

9. Култура и образование: 

Решение 46/18.05.2010 г. Протокол №8 относно: Удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” 

Решение 47/18.05.2010 г. Протокол №8 относно: Удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” 

Решение 48/18.05.2010 г. Протокол №8 относно: Удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” 

Решение 50/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Даване съгласие за внасяне 

предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със 

защитените училища при актуализирането му през 2010 г. да бъде включено Основно 

училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново 

Решение 51/25.06.2010 г. Протокол №9 относно: Статут на Музей на 

Възраждането „Иларион Макариополски” гр. Елена 

 

По законосъобразност имаме две решения върнати за ново обсъждане от 

Областния управител на област Велико Търново: 

Със Заповед № СА-03-03-16/02.03.2010 година на Областен управител на област 

Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение № 20/16.02.2010 г. на 

Общински съвет –Елена, относно отдаване под наем на лекарски кабинет, част от 

общински имот с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян, като 

незаконосъобразно. При неговото приемане е допуснато нарушение на материалния 

закон при вземане на решението – нарушен е чл.14 от Закона за общинската 

собственост, съгласно който отдаването под наем на части от имоти публична 

общинска собственост се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен 

търг или публично оповестен конкурс. Към Решението не са изложени никакви мотиви, 

защо Общинския съвет е решил да процедира по този начин пренебрегвайки всякакви 

изисквания за прозрачност, публичност, предвидимост в действията на 

администрацията. 

Със свое Решение № 24/18.03.2010 г. Общински съвет Елена отмени Решение № 

20/16.02.2010 г. на Общински съвет – Елена, относно отдаване под наем на лекарски 

кабинет, част от общински имот с АОС № 197/06.10.1999 г., находящ се в с. Марян. 

Със Заповед № СА-03-03-20/28.04.2010 година на Областен управител на област 

Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение № 30/14.04.2010 г. на 

Общински съвет – Елена, относно продажба на имот частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж, като незаконосъобразно, прието в противоречие с 

материалните разпоредби, приложими към процедурата за продажба на съсобствен 

имот, установени с нормите на Закона за общинската собственост и Закона за 

собствеността. 
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Със свое Решение № 45/14.05.2010 г. Общински съвет Елена отмени Решение № 

30/14.04.2010 г. на Общински съвет – Елена, относно продажба на имот частна 

общинска собственост с отстъпено право на строеж. 

Нямаме обжалвани в съда решения. Нямаме решения, оспорени от кмета на 

общината г-н Сашо Топалов. 

За периода януари – юни 2010 година от заседания на Общинския съвет 

отсъствали по неуважителни причини няма. Присъствието на общинските съветници на 

заседанията се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в 

дебатите и при вземането на решенията. 

Заседанията на Общински съвет – Елена са открити. Обявления за предстоящите 

заседания с проекта за дневен ред се обявяват и на интернет страницата на Общинския 

съвет. За постигане на прозрачност в работата ни приетите от Общински съвет Елена 

решенията и всички нормативни документи се обявяват на входа на общината, както и 

в интернет сайта на Общинския съвет – www.obs.elena.bg 

 

Уважаеми общински съветници, това е моят отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии, който в качеството си на председател подготвих и внасям за 

разглеждане в съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Представям настоящата информация за 

сведение и се надявам с диалог и самокритичност да коригираме нашите грешки и 

слабости, за да вървим напред в изпълнение на задълженията си на отговорни граждани 

пред своите избиратели. А оценката за нашата работа ще бъде дадена от гражданите на 

община Елена и се надявам тя да бъде положителна.  

Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните очаквания 

за благоденствието на всички. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА  

http://www.obs.elena.bg/

