ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ОТЧЕТ
ОТ Г-Н ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на чл.12, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, внасям за разглеждане настоящият Отчет за дейността на Общинският
съвет и неговите Постоянни комисии. Отчетът се разглежда на открито заседание и се
разгласява на населението на Общината по реда определен в Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
Всяко заседание на Общинският съвет е проведено съгласно изискванията на
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
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 дневния ред. Изпраща се с материалите на общинските съветници най- малко 3
работни дни преди датата на заседанието. Същите се оповестяват на интернет страницата
на Община Елена.
Заседанията на Общинският съвет са публични и открити за обществеността.
Редовно в заседанията на Съвета вземаха участие кметът на община Елена, като
основен вносител на предложенията, заместник-кмета на общината, директори на
дирекции, експерти в общинска администрация.
За периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. Общински съвет – Елена е провел 8
редовни заседания, от които едно тържествено, на което бяха връчени две почетни звания
и един едностранен плакет. Отличията бяха връчени тържествено на 21 май Празник на
град Елена.

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 83 предложения.
Кмета на общината е оттеглил три предложения касаещи даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за три имота
№№ 180009, 180031, 212001 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”. Причината, е че
Общинска служба „Земеделие” нямат сключен договор с поддържаща фирма. Скиците на
цитираните имоти се водят на името на стария собственик и не могат да се издават нови.
От кмета на общината постъпилите предложения са 76. Председателят на
Общинския съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 4 предложения. Едно
предложение е внесено от ПК”Бюджет, финанси и икономически въпроси” и две са
постъпили от общински съветници.
За съжаление трябва да се отбележи, че се запазва тенденцията на слаба активност
от страна на общинските съветници по изготвяне на предложения за разглеждане в
заседанията на Общински съвет – Елена.
Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Елена през отчетния период
са 86.
В правомощията си и на основание чл.21 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Елена:
Прие:
 Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена.
 Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Елена 2013-2015 година
 Отмяна на действащата Наредба за отдаване под наем на земите от
общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и приемане на нова Наредба за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен
фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
 Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2013
година.
 Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013
година.
 Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г.
 Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Елена 2013-2015 година.
 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013-2015
година.
 Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за
периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година
 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска
администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г.
 Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2012 година.
 Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на
община Елена за 2012 г.
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 Бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.
 Предложение относно извършване на вътрешна компенсирана промяна
между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на
община Елена за 2013 година.
 Приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на търговските
дружества с общинско участие.
 Изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Елена
 Приемане от Общински съвет – Елена на Декларация в подкрепа искането на
риболовците от община Елена да не бъде забраняван риболова в язовир
„Йовковци”.
Измени и допълни:
 Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на община Елена.
 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската
собственост за 2013 година, в част „Описание на обектите, за изграждането,
на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”.
Утвърди:
 Промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.
 Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за продажба на имот – частна общинска
собственост (земеделска земя в землището на с.Дрента).
 Предложение относно определяне цена на водата за питейно-битови нужди
от общинската водоснабдителна мрежа.
Даде съгласие:
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по подприоритет
1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
 Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект –
водопровод в землището на гр.Елена
 Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти –
водопровод и кабел ниско напрежение в землището на с.Буйновци,
собственост на община Елена
 Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от
Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти –
водопровод и кабел ниско напрежение в1 кV в землището на гр.Елена,
собственост на община Елена
 Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№
035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново
конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр.Елена.
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 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение на
Мюсюлманско гробище с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по
КВС на землище с.Каменари.
 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот
№ 034922 по КВС на землище гр.Елена.
 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – парцеларен план за ел.захранване на имот №
056041 по КВС на землище с.Средни колиби.
 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС
на землище с.Марян за определяне на ново конкретно предназначение –
„Мемориален комплекс „Казашки кръст”
 Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 070006 по КВС
на с.Бойковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско
свободно жилищно застрояване”.
 Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502004 по КВС
на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За
кравеферма и фотоволтаична централа”.
 Предложение относно даване на разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502005 по КВС
на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За
кравеферма и фотоволтаична централа”.
 Предложение относно даване разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план за ВиК захранване на имот
№ 103016 по КВС на землище гр.Елена.
 Предложение относно учредяване право на строеж – допълващо застрояване
върху общинска земя в УПИ ХХ-176, кв.108 по плана на гр.Елена.
 Предложение до Министерството на образованието и науката за включване
на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните
училища в Република България за учебната 2013/2014 година.
 Предложение до Министерството на образованието и науката за включване
на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък
на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година.
Одобри:
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище
с.Беброво.
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата
на част от имот № 000686 (полски път) по КВС на землище гр.Елена, с
дължина на трасето 100 л.м.
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Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на
два нови имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с.Майско.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел
1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на
землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци”
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти
№ № 000391 и 086075 (полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV
клас за с.Средни колиби) по КВС на землище с.Средни колиби, с дължина на
трасето 269,97 л.м.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни
колиби.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с.Буйновци.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение 1 Кv в землището на гр.Елена, собственост на община Елена.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасета на линейни обекти – кабел ниско напрежение 20
кV, водопровод и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна
настилка в землището на с.Каменари, собственост на община Елена.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план –
парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско
напрежение 1 кV, в землището на с.Костел, собственост на община Елена.
Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби,
попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”.
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в
полза на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция във връзка с
авансово плащане по проект за първоначално залесяване на неземеделски
земи по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013.
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в
полза на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция във връзка с
авансово плащане по проект за възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности по мярка 226 от Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013

Удостои:
Двама граждани на град Елена бяха удостоени с най-високото отличие
„Почетен гражданин на гр.Елена":

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г.

5



Решение 64/16.05.2013 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Минко
Минков Дживодеров със званието “Почетен гражданин на град Елена”
 Решение 65/16.05.2013 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Йордан
Иванов Велчев със званието “Почетен гражданин на град Елена” .
С едностранен плакет бе удостоена:
 Решение 66/16.05.2013 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Мария
Пенчева Симеонова-Грозева с едностранен плакет.
Коригира:
 Допълване на Решение № 4 /24.01.2013 година на Общински съвет – Елена.
 Допълване на Решение № 164/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена.
 Допълване на Решение № 165/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена.
Възложи:
 Предложение относно възлагане на определени дейности по управление и
стопанисване на общинските горски територии за 2013 година
 Предложение относно гласуване на представителя на община Елена при
вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново на редовно годишно събрание.
 Предложение относно делегиране права на кмета на община Елена да
упълномощи лицензирани лесовъди (горски надзиратели) да издават
превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от общинските
горски територии
 Поправка на явна фактическа грешка н АОС и обявяване на имот – частна
общинска собственост за публична общинска собственост.
Разпореждане с общинска собственост:
 Продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за
ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
 Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „ЗИЛ 157”, в
полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена.
 Предложение относно откриване процедура по приватизация на обособена
част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
 Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди с цел разширение на Гробищния парк на гр.Елена.
 Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост.
 Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот – публична общинска собственост.
 Предложение относно предоставяне на имот, публична общинска
собственост, за безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание –
2012” с.Яковци.
 Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и
информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от
имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена.
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Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии
във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от
природни бедствия и пожари, със строителна дървесина през 2013 година.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот публична общинска собственост за административните нужди на
Общинска служба „Земеделие” гр.Елена.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот – публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна
инспекция и Областна дирекция „Безопасност на храните”.
Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху
част от имот, частна общинска собственост, в полза на „Буковец“ ЕООД - гр.
Елена.
Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж за
построяване на параклис в с.Баевци.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот частна общинска собственост за нуждите на Дирекция за социално
подпомагане гр.Елена.

Подкрепи:
 Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за
постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година.
 Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в
община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012
година.
 Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна
дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от
пожар на 19.03.2013 година.
Прекрати:
 Предложение за Ликвидация на „Общински имоти-Елена”-ЕООД.
Най – дискутирани бяха следните предложения:
Предложение за ликвидация на „Общински имоти – Елена” ЕООД:
След проведените дебати предложението за ликвидация на „Общински имоти –
Елена” ЕООД бе подкрепено от общинските съветници с 11 гласа „за”, „против”- 1,
„въздържали се”- 3. На основание чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет –Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, г-жа
Снежана Капинчева, не участва в гласуването. Общинският съветник д-р Георги Пеев
отсъства от заседанието.
Предложение за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и
фондове за 2013 г.:
След направени предложения бяха допълнени Спортния и Културния календар на
община Елена за 2013 година. Прие се при разпореждане с общински недвижими имоти от
населените места на територията на община Елена – 50 % от постъпилите приходи да
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бъдат изразходвани целево за благоустройствени нужди в съответните кметства или
населените места с кметски наместници. Увеличена бе субсидираната численост за
читалище с.Бадевци от 0,25 на 0,5.
След проведените разисквания бюджета на Община Елена, Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове
за 2013 г. бе приет с 11 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- 3. Отсъстваха
общинските съветници: г-жа Росинка Георгиева, д-р Георги Пеев и г-н Милко Моллов.
Предложение за даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016
по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За
РУ „Полиция” гр.Елена:
Точка много актуална за град Елена. Битовото устрояване на Полицията, което стои
от десетилетия. Позицията на една част от общинските съветници, е че РУ „Полиция”
трябва да бъде в центъра на града, а не на околовръстния път. Има достатъчна материална
база, която не се използва. Базата на Полицията е в безобразно състояние. Време е да се
предприемат мерки за нейното подобряване.
Въпреки несъгласието с мястото за устройване общинските съветници подкрепиха
предложението с 9 гласа „за”, „против”- 1, „въздържали се”- 4. Отсъстваха общинските
съветници: г-ца Магдалена Борисова, д-р Георги Пеев и г-н Милко Моллов.
Предложение за отмяна на действащата Наредба за отдаване под наем на
земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и приемане на нова Наредба за стопанисване и
управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
Внесе се предложение: в условията за участие в търг или конкурс от Наредбата да
отпадне записът, че право на участие имат физически и юридически лица, които са
регистрирани, като земеделски производители. След проведените разисквания
предложението не се прие от общинските съветници /“за” – 5, “против” – 4, “въздържали
се” – 6/.
Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, съгласно приложения проект бе приета с 13 гласа „за”, „против”- 2, „въздържали се”няма. Отсъстваха общинските съветници: г-ца Магдалена Борисова и д-р Георги Пеев.
Предложение за приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на
търговските дружества с общинско участие:
Дебатите бяха свързани със съдбата на МБАЛ„Д-р Димитър Моллов” гр.Елена сградата на Хоспис-Елена, както и сградата на Дневният център. Ще се запазят ли
помещенията на клиничната лаборатория и ренгена, жизнено важни за населението. Каква
ще е политиката на общината за здравеопазването?
След проведените дебати Отчетите на Общинските дружества за 2012 година бяха
гласувани по отделно за всяко и приети от общинските съветници.
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Предложение за определяне цена на водата за питейно-битови нужди от
общинската водоснабдителна мрежа:
Разискванията бяха около увеличената цена – 1.53 лв. с включен ДДС за един
кубичен метър изразходвана вода за питейно-битови нужди от селищните
водоснабдителни системи публична общинска собственост, в населените места
необслужвани от ВиК”Йовковци” по определен списък, считано от 01.06.2013 година.
Според една част от общинските съветници увеличаването цената на водата няма да реши
проблемите с водоснабдяването по селата. Позицията им е за момента да се запази цената,
а да се обърне внимание на водоснабдителните съоръжения. Други бяха на мнение, че все
от някъде трябва да се започне и следва всички да плащат за изразходваното количество
вода. Внесе се предложение да остане цената по старото Решение № 22/19.03.2001 г. и
последвалото го Решение № 29/23.04.2003 г., което не бе прието: “за” – 5, “против” – 8,
“въздържали се” – 4.
След проведеното гласуване общинските съветници отмениха Решение №
22/19.03.2001 г. и последвалото го Решение № 29/23.04.2003 година и определиха цена –
1.53 лв. с включен ДДС за един кубичен метър изразходвана вода за питейно-битови
нужди от 01.06.2013 година. Абонати, които нямат монтирани водомери на
водопроводните отклонения, количеството изразходвана вода за един месец да се определя
като сума от следните компоненти:
по 5 куб.м. за всеки обитател;
по 0.015 куб.м. на кв.м. обработваема площ;
по 0.1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване (вила,
бунгало и др.), както и за жилище, в което няма постоянно живущи обитатели;
по 0.5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда в строеж;
по 1 куб.м. за един брой едър добитък;
по 0.5 куб.м. за един брой дребен добитък.
Всеки акт на Общинският съвет се поставя на определеното за целта място в
сградата на общината и се публикува в сайта на Общината. 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. Актовете на Общинският съвет се обнародват
и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от Закона.
Във връзка с упражнявания контрол от Областният управител върху приетите от
Общински съвет - Елена актове със Заповед № КАК-01-02-1/02.07.2013 година на
Областен управител на област Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение №
83/18.06.2013 г. по Протокол № 7 от 18.06.2013 г. на Общински съвет –Елена, с което
Общинският съвет предоставя безвъзмездно за управление на Народно читалище
„Съзнание-2012”с.Яковци, за срок от 5 години, имот публична общинска собственост –
представляващ застроен поземлен имот, находящ се в с.Яковци. Мотивите на Областни
управител са, че Решение № 83/18.06.2013 година е незаконосъобразно, тъй като същото
противоречи на разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствието от
заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от
града и др./
Присъствието на общинските съветници в заседания на Общински съвет – Елена и
Постоянните комисии през периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. е както следва:
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№

име

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Валентин Гуцов
Йордан Йорданов
Росинка Георгиева
Мартин Трухчев
Йордан Кисьов
Стефан Минчев
Магдалена Борисова
Стела Горбанова-Василева
Пенка Цочева
Сашо Топалов
Симеон Кънчев
Снежана Капинчева
Лазар Костов
Анастасия Тонева-Пеева
Георги Пеев
Милко Моллов
Стефка Костадинова

в заседания на ОбС
присъствие отсъствия
8
7
1
7
1
8
8
8
6
2
8
8
8
8
7
1
8
8
3
5
5
3
7
1

в заседания на комисии
присъствие
отсъствия
29
2
9
4
11
1
12
13
13
20
11
12
12
7
10
1
6
1
6
5
10
3
9
3
7
-

Дейността на Постоянните комисии продължава да е отговорна и ефективна.
Заседанията протичаха нормално и от тях отсъстваха минимален брой съветници. До
момента няма непроведени заседания поради липса на кворум. Запазва се тенденцията
общинският съветник г-н Сашо Топалов, да не присъства на нито едно заседание на
Постоянната комисия по „Бюджет, финанси и икономически въпроси”, в която е избран за
член.
Становищата внесени за разглеждане от Общинският съвет са свързани с решаване
на въпроси отнасящи се до управлението на общинската собственост, общинския бюджет
и инвестиционната програма, строителство и екология, култура, здравеопазване,
образование, актуализация на нормативната уредба, участие в проекти.
За периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. Постоянните комисии към Общински съвет
Елена са провели 31 заседания, разпределени по комисии както следва:
1. Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономически въпроси” в състав
5 члена с Председател г-н Стефан Минчев. Проведени са 7 заседания, на които са
разгледани 14 предложения.
На 10 януари 2013 г. от 16:30 часа Постоянната комисия проведе извънредно
заседание, на което обсъдиха състоянието на Общинските дружества „Буковец”, „Балкан”
и „Общински имоти”. Участие в заседанието взеха председателят на Общински съвет
Елена г-н Валентин Гуцов, г-н Стоян Златев – управител на „Буковец” ЕООД гр.Елена,
г-жа Боряна Атанасова-Минчева – управител на „Общински имоти - Елена” ЕООД
гр.Елена, г-н Петко Василев – управител на „Балкан” ЕООД гр.Елена.
За ”БУКОВЕЦ” ЕООД- гр.Елена Комисията излезе със следното становище:
1. Дейността по поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за
битови нужди в населените места на територията на община Елена, необслужвани от
ВиК„Йовковци” да се извършва от община Елена. Инкасирането на изразходваното
количество вода в населените места на територията на община Елена, необслужвани от
ВиК„Йовковци” да се извършва от кметските наместници по места.
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2. Приема цена на един кубичен метър изразходвана вода за питейно-битови нужди
от селищните водоснабдителни системи - публична общинска собственост в 31 населени
места по приложения списък, цената определена от ВиК„Йовковци” за район гр.Елена,
считано от 01.03.2013 г. - 1,54 лв./куб.м с включен ДДС.
За абонати, които не монтират водомери на водопроводните отклонения, от
01.03.2013 г. количеството изразходвана вода от общинските водопроводни мрежи за един
месец се определя:
а/по 5 куб.м. за всеки обитател;
б/по 0,015 куб.м. на кв.м. обработваема площ;
в/по 0,1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване /вила,
бунгало и др./ и жилище, в което няма постоянно живущ обитател;
г/по 0,5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда - в строеж;
д/по 1 куб.м. за един брой едър добитък;
е/по 0,5 куб.м. за един брой дребен добитък.
На заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 31.05.2013 година кмета на
общината внесе предложение за отмяна на Решение № 22/19.03.2001 г. и последвалото го
Решение № 29/23.04.2003 г. и определяне цена на водата за питейно-битови нужди от
общинската водоснабдителна мрежа.
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД гр.Елена
Постоянната комисия внесе за разглеждане на заседание на Общински съвет - Елена
предложение за откриване производство за ликвидация на дружеството, като освобождава
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, като Управител на дружеството, без да я
освобождава от отговорност.
Общински съвет – Елена прие Решение № 4/24.01.2013 г., с което откри
производство за ликвидация на дружеството и освободи Боряна Цветанова АтанасоваМинчева-Управител на дружеството, без да я освобождава от отговорност.
ІІІ. „БАЛКАН” ЕООД гр.Елена
След юридическа консултация – „Балкан” ЕООД да се обяви в несъстоятелност.
2. Постоянна комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба и
обществен ред” в състав 5 члена, с Председател г-жа Росинка Георгиева. Проведени са 5
заседания, на които са разгледани 14 предложения.
3. Постоянна комисия по”Общинска собственост, земеделие и гори” в състав 5
члена, с Председател г-н Йордан Йорданов. Проведени са 6 заседания, на които са
разгледани 25 предложения.
4. Постоянна комисия по „Устройство на територията, комунално битово
обслужване, екология и транспорт” в състав 5 члена, с Председател г-жа Пенка Цочева.
Проведени са 6 заседания, на които са разгледани 29 предложения.
5. Постоянна комисия по „Хуманитарни дейности” в състав 5 члена, с
Председател д-р Стела Горбанова-Василева. Проведени са 7 заседания, на които са
разгледани 10 предложения.
Постоянната комисия одобри изготвените проекти за кандидатстване за средства,
предвидени в централния бюджет за подпомагане на физическото възпитание и спорта,
при условията по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г.
На 27.03.2013 г. бе свикано заседание на Комисията от неговия председател д-р
Горбанова във връзка с обсъждане на критерии за учредяване на награда за високи
спортни, научни, творчески постижения и постижения в културата на републиканско и
международно ниво от деца учащи в община Елена и граждани защитаващи и прославящи
славата на община Елена, като възложи на общинска администрация да изработи проект на
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Наредба със систематизирани критерии и отличия. Другата обсъждана тема бе подготвен
проект за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и
сдружения в община Елена, като приеха служителите от общинска администрация да
преработят Наредбата и да я внесат за разглеждане от Общински съвет – Елена в срок до 6
месеца.
Проведените заседания на Постоянните комисии и обсъдените предложения през
периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОВЕДЕНИ
ОБСЪДЕНИ
№
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
“Бюджет, финанси и икономически
1. въпроси”
7
14
2.

“Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред”

5

14

3.

“Общинска собственост, земеделие и
гори”

6

25

4.

“Устройство
на
територията,
комунално-битово обслужване, екология
и транспорт”

6

29

5.

“Хуманитарни дейности”

7

10

През отчетния период Председателят на Общинският съвет взе участие в следните
мероприятия на национално ниво:
- Общо събрание на НАПОС в гр.Варна;
- Работна среща в Областна администрация Велико Търново, във връзка с
представяне и обсъждане на Предварителен проект на Областна стратегия за
развитие на област Велико Търново 2014-2020 година;
- Заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново.
През отчетния период Общинският съвет се е стремял да решава актуални
проблеми на Общината и адекватно да подкрепя действията на общинската администрация
в тази насока. В бъдеще следва да насърчава гражданската инициатива и участие в
местното самоуправлението.
В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на
кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на
гражданите на община Елена.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет - Елена
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