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ОТЧЕТ 

 
ОТ Г-Н СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НА НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г., съгласно чл.27, ал.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 Съгласно 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, 

председателя на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно 

отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника 

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

взаимодействието му с общинската администрация. 

През периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Общински съвет – Елена е провел 8 

редовни заседания, на които са приети 62 решения. 

И през отчетния период Общинския съвет продължи да извършва една от 

главните си дейности по актуализиране на нормативните актове: 

Решение 1/27.01.2011 г. Протокол №1 относно: Изменение и допълнение на 

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

Решение 2/27.01.2011 г. Протокол №1 относно: Изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена. 

Решение 49/23.06.2011 г. Протокол №8 относно: Изменение и допълнение на 

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

общински дълг. 

Дискутиран въпрос през периода бе проекта за бюджет на община Елена за 2011 

година, приет с Решение 11/18.02.2011 г. Протокол №2 относно: Приемане бюджета на 

Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 

извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.  

С Решение 35/05.05.2011 г. бяха приети годишните финансово-счетоводни 

отчети и балансите на дружествата с общинско участие за 2010 година 

Със свое Решение 3/27.01.2011 г. Общинския съвет одобри план–сметка за 

приходите и разходите за осигуряване съдове за битови отпадъци, събиране и 
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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 2011 година, като размера на таксата за 

битови отпадъци за 2011 г./промил/ за жилищните имоти на населението не се е 

променила от размера /промил/ за 2010 година.  

Други значими документи, приети от Общински съвет Елена от началото на 

2011 година до сега са: 

Решение 5/27.01.2011 г. Протокол №1 относно: Приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2011 г. 

Решение 22/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в община Елена през 2011 година. 

Решение 36/05.05.2011 г. Протокол №5 относно: Приемане на Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена. 

Решение 37/05.05.2011 г. Протокол №5 относно: Приемане на Общинска 

програма за закрила на детето в община Елена за 2011 година. 

Превес в дейността на Общинския съвет продължават да бъдат решенията 

свързани с управлението на общинската собственост: 

Решение 14/11.03.2011 г. Протокол №3 относно: Включване в годишната 

програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в част обекти за 

продажба по реда на ЗПСК за 2011г. приета с Решение № 5/27.01.2011г. на Общински 

съвет–гр.Елена на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско 

търговско дружество и откриване на процедура за приватизация на същият общински 

нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество. 

Решение 15/11.03.2011 г. Протокол №3 относно: Включване в годишната 

програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в част обекти за 

продажба по реда на ЗОС за 2011г. приета с Решение№ 5/27.01.2011г. на Общински 

съвет – гр. Елена на недвижими имоти частна общинска собственост. 

Решение 16/11.03.2011 г. Протокол №3 относно: Утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - 

частна общинска собственост. 

Решение 24/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Включване в годишната 

програма за 2011 г., приета с Решение № 5/27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Елена 

в раздел отдаване под наем по реда на ЗОС и откриване на процедура провеждане на 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска 

собственост и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжна, комисия и документация 

за провеждане на търг с тайно наддаване. 

Решение 25/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Включване в годишната 

програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в част обекти за 

продажба по реда на ЗОС за 2011г. приета с Решение№ 5/27.01.2011г. на Общински 

съвет – гр. Елена на недвижими имоти частна общинска собственост. 

Решение 26/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - 

частна общинска собственост. 

Решение 27/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Откриване на процедура за 

приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД 

гр.Елена. 

Решение 52/23.06.2011 г. Протокол № 8 относно: Приемане на приватизационна 

оценка и правен анализ на недвижим имот магазин – аперитив, находящ се на ул. „В. 

Левски” № 32, гр. Елена. 
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Решение 53/23.06.2011 г. Протокол № 8 относно: Приемане на приватизационна 

оценка и правен анализ на недвижим имот обособена част от имуществото на “Елена 

автотранспорт” ЕООД гр. Елена 
Решение 54/23.06.2011 г. Протокол № 8 относно: Включване в Годишната 

програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в част обекти за 

продажба по реда на ЗОС за 2011г. приета с Решение№ 5/27.01.2011г. на Общински 

съвет – гр. Елена на недвижим имот частна общинска собственост и утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бойковци, община Елена. 

Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост: 

Решение 19/11.03.2011 г. Протокол №3 относно: Предоставяне за безвъзмездно 

управление на част от имот частна общинска собственост за административните нужди 

на Дирекция за социално подпомагане – гр. Елена.  

Решение 21/11.03.2011 г. Протокол №3 относно: Предоставяне за безвъзмездно 

управление на част от имот частна общинска собственост за административните нужди 

на Дирекция „Бюро по труда” гр.В.Търново, филиал гр.Елена.  

Решение 28/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Предоставяне безвъзмездно 

право на управление, за срок от 5 (пет) години, на Изпълнителна агенция по рибарство 

и аквакултури, на 50 кв. м. в източната част на имот № 078008 по КВС землище с. 

Шилковци, община Елена за поставяне на съоръжение за наблюдение – фургон. 

Решение 29/07.04.2011 г. Протокол №4 относно: Продължаване срок на договор 

за наем за удължаване срока на договора сключен с „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София  

Решение 41/05.05.2011 г. Протокол №5 относно: Предоставяне на безвъзмездно 

право на управление на част от имот – публична общинска собственост 

административните нужди на Общинска служба по земеделие – гр. Елена  

6. Участие в проекти: 

Решение 6/27.01.2011 г. Протокол №1 относно: Кандидатстване на община 

Елена с проектно предложение „Общностен център за деца и родители” по Проект за 

социално включване на МТСП, дирекция „Социално включване”. 

Решение 8/27.01.2011 г. Протокол №1 относно: Даване съгласие за 

кандидатстване пред Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос IІ „Управление на 

човешките ресурси”, приоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално 

сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01, проект „Повишаване 

качеството на управление на човешките ресурси, ангажирани пряко и непряко с 

осъществяване на политиките в сферата на туризма в Община Елена”. 

Решение 44/07.05.2011 г. Протокол №6 относно: Даване съгласие на община 

Елена за кандидатстване за безвъзмездна помощ пред Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма по проект: BG10REDG.JR, съгласно Механизъм за координация 

на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от 

Японска страна, за реализацията на Проект за реновиране и закупване на необходимо 

оборудване за зала по спортна борба „Дан Колов” гр.Елена – общинска собственост 

АОС № 36/22.07.1993 година. 

9. Култура и образование: 

През изминалия период четирима граждани на град Елена бяха удостоени с най-

високото отличие „Почетен гражданин на гр.Елена": 

Решение 45/18.05.2011 г. Протокол №7 относно: Удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” – Стоян Мартинов Сираков. 

Решение 46/18.05.2011 г. Протокол №7 относно: Удостояване посмъртно със 

званието “Почетен гражданин на град Елена” – Христо Савов Ковачев. 
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Решение 47/18.05.2011 г. Протокол №7 относно: Удостояване посмъртно със 

званието “Почетен гражданин на град Елена” – Христо Иванов Недялков. 

Решение 48/18.05.2011 г. Протокол №7 относно: Удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” – Иван Йорданов Мирянов. 

Отличията бяха връчени тържествено на 21 май Празник на град Елена. 

Решение 58/23.06.2011 г. Протокол № 8 относно: Даване съгласие за внасяне 

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

защитените училища при актуализирането му през 2011 г. да бъде включено Основно 

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

Решение 59/23.06.2011 г. Протокол № 8 относно: Статут на Музей на 

Възраждането и национално-освободителните борби „Иларион Макариополски” гр. 

Елена 

По законосъобразност имаме едно решение върнато за ново обсъждане от 

Областния управител на област Велико Търново: 

Със Заповед № СА-03-03-8/21.04.2011 година на Областен управител на област 

Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение № 30/07.04.2011 г., относно 

отдаване под наем на ПП ГЕРБ на част от имот публична общинска собственост, като 

незаконосъобразно взето в нарушение на материалнопровните разпоредби, приложими 

за неговото приемане.  

За периода януари - юни 2011 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. 

Работата на Постоянните комисии към Общински съвет Елена за първото 

шестмесечие на 2011 година е била насочена да подпомага Съвета в решаването на 

местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската 

собственост, въпроси касаещи социалната дейност, образование, култура и други. 

Дневния ред на заседанията на Постоянните комисии, редовно се съобразява с 

дневния ред на Общинските сесии, с оглед всички въпроси, подлежащи на обсъждане 

от Общинският съвет да бъдат законово подплатени и целесъобразни. 

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 от тях решения. 

Всички въпроси от компетентността на съответните Постоянни комисии се 

разглеждат задълбочено и професионално. 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. 

За периода 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г. Постоянните комисии към Общински 

съвет – Елена са провели 28 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 13 

предложения. 

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

члена, с Председател д-р Георги Пеев. Проведени са 6 заседания, на които са 

разгледани 9 предложения. 

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

члена, с Председател г-жа Анастасия Тонева-Пеева. Проведени са 3 заседания, на които 

са разгледани 4 предложения.  

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

Председател г-н Йордан Василев. Проведени са 6 заседания, на които са разгледани 11 

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

Председател г-н Милко Моллов. Проведени са 6 заседания, на които са разгледани 24 

предложения.  

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

Председател г-жа Димка Стоянова. Проведени са 3 заседания, на които са разгледани 3 

предложения 

По традиция дейността на Постоянните комисии представяме в табличен вид, 

който за периода 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г. изглежда така: 

№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБСЪДЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. 
“Бюджет и финанси” 

 
4 13 

2. 
“Здравеопазване, социални дейности” 

 
6 9 

3. 
“Местно самоуправление” 

 
6 11 

4. 
Образование, култура и 

вероизповедания” 
3 4 

5. 
“Общинска собственост” 

 
6 24 

6. 
“Устройство на територията” 

 
3 3 

 ОБЩО: 28 64 

 

Запазва се тенденцията заседанията на ПК „Общинска собственост” да бъдат с 

най-натоварен дневен ред. 

  

Уважаеми общински съветници, 

 

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

Мое лично мнение е че този Общинският 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. 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на  

Общински съвет Елена 


