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О Т Ч Е Т  
   

ОТ Г-Н ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 

 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

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

администрация, Общинският съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за 
дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет. 

Отчетът, който Ви предлагам е преди всичко фактологичен и обхваща периода 
от конституирането на Общинският съвет на 07.11.2011 година до края на месец юни 
2012 г. 

Общински съвет Елена, мандат 2011 – 2015 година е конституиран след 
провеждане на първото, свикано от Областен управител на област Велико Търново 
заседание, състояло се на 07.11.2011 година. На тази дата, общинските съветници 
положиха клетва. 

На основание чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация г-н Йордан Иванов Димитров депозира в Общински съвет – Елена 
молба с вх. № РД.01.05-32/15.11.2011 г. за предсрочно прекратяване пълномощията му 
като общински съветник издигнат от ПП”ГЕРБ”, поради назначаването му на длъжност 
заместник кмет на община Елена. На негово място с Решение № 183 от 16.11.2011 г. на 
Общинската избирателна комисия, бе обявен за общински съветник следващия от 
листата на  ПП”ГЕРБ” д-р Стела Петрова Горбанова-Василева, която положи клетва на 
заседание на Общински съвет Елена, проведено на 18 ноември 2011 година. 

С Решение № 2/18.11.2011 г. бе избрана временна комисия за изработване 
промени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

Комисията приключи своята работа и промените в Правилника бяха гласувани 
от съветниците на сесия, проведена на 19.01.2012 година. 

От началото на мандата до сега сме провели 11 заседания. 
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 101 предложения. 

От кмета на общината постъпилите предложения са 94. Председателят на Общинския 
съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 6 предложения. Едно  
предложение е внесено от Председателя на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ г-н 
Йордан Димитров. 
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Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Елена през отчетния 

период са 115. По-важните решения, които Общински съвет – Елена прие през периода 
са: 

1. Актуализация на нормативната база: 
- С Решение № 1 от 19.01.2012 г. бе приет Правилник за организацията и 

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

- На заседание проведено на 21.12.2011 г., Общински съвет Елена със свое 
Решение № 14 от 21.12.2011 година, допълни Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена. 

- С Решение № 16 от 21.12.2011 година, във връзка с изискванията на чл.79 от 
Закона за опазване на околната среда и чл.29, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците бе приета Общинска програма за управление дейностите по отпадъците с 
план на действие 2011 – 2015 г., която своевременно представлява актуализация на 
Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Елена 2006 – 2010 
г., приета от Общински съвет Елена с Решение № 63/31.10.2006 г. 

- Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.15, ал.2 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 
(глава втора, раздел първи) и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с Решение № 15 
от 21.12.2011 г. Общински съвет гр.Елена одобри план–сметка за приходите и 
разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, 
поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 
година. Съгласно чл.14, ал.1 от Наредбата, размерът на таксата се определя за всяка 
услуга по отделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови 
отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено 
ползване. Във връзка с промяната на основата за определяне на таксата за битови 
отпадъци на населението и предприятията за 2012 г. и увеличеният размер  на 
отчисленията по чл. 71а и чл.71е от ЗУО, размерът на промила е увеличен спрямо 
определения за 2011 г. само за услугата  „обезвреждане на битовите отпадъци в депа 
или други съоръжения”. За останалите услуги таксата остава непроменена. 

- С Решение № 2 от 19.01.2012 година на Общински съвет Елена бе приета 
Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за периода 2011-
2015 година 

- С Решение № 35 от 06.04.2012 година на Общински съвет Елена бе приет 
Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма 
за неговото изпълнение 

- С Решение № 36 от 06.04.2012 г. Общински съвет Елена допълва Приложение 
№ 2 към чл.51 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Елена, като създава нов Раздел IX. 

- С Решение № 53 от 18.05.2012 г. бе приета Общинска програма за закрила на 
детето в община Елена за 2012 година. 

- С Решение № 79 от 27.06.2012 г., Общински съвет Елена Прие Актуализиран 
документ за изпълнение  на Общински план за развитие на община Елена за периода 
2012-2013 година 

- С Решение № 83 от 27.06.2012 г., Общински съвет Елена допълва Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община 
Елена, във връзка с кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Помощ в дома”. 
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2. Общински бюджет и инвестиционна програма: 
- С Решение № 17 от 17.02.2012 г. Общински съвет Елена прие бюджета на 

община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година. Бюджетната рамка е в размер на 
6 770 036 лв., с която общината си поставя няколко цели:  

- да запази финансовата стабилност и да не допусне рискове; 
- да намали просрочените задължения; 
- ефективно да управлява ресурсите по спечелените проекти по Оперативните 

програми; 
- да не поема нови задължения, които не са финансово обезпечени. 
Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 3 948 077 лв., от 

които общата субсидия за финансиране е 3 473 848 лв. От местни дейности в бюджета 
са заложени приходи в размер на 2 821 959 лв. От данъчни очакванията са за 323 000 
лв., а за неданъчни приходи – 761 510 лв. в т.ч. от такса битови отпадъци – 347 898 лв. 
Целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински дейности е 
649 600 лв., от която 563 600 лв. е за изграждане и ремонт на общинска пътна мрежа. С 
приемането на бюджет 2012 година за първи път бе утвърден план-график за 
разплащане на просрочени задължения от минали години към общината. 

- На проведено заседание на 18.05.2012 г. общинските съветници приеха 
Годишните финансови отчети на: 

- Решение № 57 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„БУКОВЕЦ” ЕООД за 2011 година  

- Решение № 58 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД за 2011 година  

- Решение № 59 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ-ЕЛЕНА” ЕООД за 2011 година  

- Решение № 60 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ” ЕООД за 2011 година  

- Решение № 61 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД за 2011 година  

- Решение № 62 от 18.05.2012 г. относно приемане годишния финансов отчет на 
„ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД за 2011 година  

- С Решение № 56 от 18.05.2012 г., Общински съвет Елена отложи приемането  
годишния финансов отчет на „БАЛКАН” ЕООД за 2011 година, като задължи 
Управителя г-н Петко Василев Петков, да представи Оборотните ведомости на 
Дружеството за периода от 2007 г. до 2011 година включително. 

- На следващо заседание с Решение № 81 от 27.06.2012 г. бе приет годишния 
финансов отчет на „БАЛКАН” ЕООД за 2011 година. 

- С Решение № 80 от 27.06.2012 г., Общински съвет Елена допълни 
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г.  на 
Община Елена, като се гласуваха средства за:  
- Ремонт Целодневна детска градина с.Палици” в размер на 1835 лв. 
- Закупуване на „ДАП камера” в размер на 4000 лв. 
- Допълване към обект Канализационен колектор и ПСОВ за водосток на обходен път 
/местност Пухлека/ в размер на 5 000 лв. 

 
3. Разпореждане с общинска собственост 
Основната част от приетите през І-то полугодие решения са свързани с  

продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг: 
- С Решение № 25 от 17.02.2012 г. Общински съвет Елена утвърди начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна  документация и комисия за продажба на имоти 
– частна общинска собственост, а именно: 

 



Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и  неговите комисии  07.11.2011 - 30.06.2012 г.  
 

4

 
- Незастроен УПИ VІІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 714 

кв.м. – 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС; 
- Незастроен УПИ І, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 760 кв. 

м. –  5 000.00 (пет хиляди) лева без ДДС; 
- Незастроен УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Чакали, община Елена с площ от 779 

кв. м. – 5 200.00 (пет хиляди и двеста) лева без ДДС. 
След проведения на 03.04.2012 г. търг с тайно наддаване за продажбата на 

горецитираните недвижими имоти по плана на с.Чакали, на 18.04.2012 г. между община 
Елена и лицето спечелило търга бяха подписани договори за продажба на недвижими 
имоти – частна общинска собственост. 

- С Решение № 16 от 17.02.2012 г. Общински съвет Елена прие Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 година 

- След постъпила молба от Стефка Стоянова Петрова като собственик на имот, 
представляващ УПИ VІІ - 439, кв.28 по плана на гр. Елена, одобрена със Заповед ул. 
рег. № 632/15.04.1975 г. и дв. рег. № 721/05.09.1996 г., за закупуване предаваема част, 
включена в  УПИ VІІ-439, кв. 28 по плана на гр. Елена, с площ от 63/ шестдесет и три / 
кв.м., Общинския съвет прие Решение № 21/21.12.2011 година, относно продажба на 
предаваема част – общинска собственост. 

Сключен е Договор № РД.02.11-9/13.01.2012 г. за продажба на недвижим имот – 
частно общинска собственост между община Елена и Стефка Стоянова Петрова. 

- Молба за закупуване предаваема част, включена в  УПИ V-81, кв. 109 по плана 
на гр. Елена, с площ от 69/ шестдесет и девет / кв.м. е постъпила и от Йордан Йорданов 
Димитров като собственик на имот, представляващ УПИ V - 81, кв.109 по плана на гр. 
Елена, одобрена със Заповед ул. рег. № РД.02.05-456/15.04.1975 и дв. рег. № РД.02.05-
456/27.09.2011 г.. С Решение № 22/21.12.2011 г. Общински съвет Елена дава съгласие 
за продажба на предаваема част – частна общинска собственост, към УПИ V – 81, кв. 
109 по плана на гр. Елена, с площ от 69 /шестдесет и девет/ кв. м., при граници: УПИ ІV 
– 83, УПИ V – 81, УПИ VІ 82, кв.109 и ОК 315-320, актувана с АОС № 592/10.11.2011 
г., вписан в Служба по вписвания на 14.11.2011 г., № 106, том V. 

Сключен е Договор № РД.02.11-12/16.01.2012 г. за продажба на недвижим имот  
частно общинска собственост между община Елена и Йордан Йорданов Димитров. 

- С Решение № 67 от 18.05.2012 г. Общински съвет Елена обявява продажбата 
чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи в 
землищата на селата Буйновци и Тодювци). 

- С Решение № 54 от 18.05.2012 г. Общински съвет Елена включва в Годишната 
програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2012 г., в част 
„Обекти за отдаване под наем по реда на Закона за общинската собственост“ следните 
имоти, общинска собственост: 

Язовир „Константин“, находящ се в землище с. Константин с ЕКАТТЕ 38337, 
имот № 000428, с площ от 23.589 дка; 

Язовир „Опитно поле“, находящ се в землище гр. Елена с ЕКАТТЕ 27190, имот 
№ 001565, с площ от 9.810 дка; 

Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35 кв.м., разположени в 
масивна административна сграда, намираща се в  гр. Елена, ул. Иларион 
Макариополски” № 32, актувана с АОС № 166 / 02.04.1998 г., при граници на обекта: 
изток – улица,  запад – община Елена (вход за социални грижи и бюро по труда), север 
– обект, собственост на община Елена, юг – улица; 

Магазин с площ от 25 кв.м., разположен в масивна административна сграда, 
намираща се в  гр. Елена, ул. Иларион Макариополски” № 32, актувана с АОС № 166 / 
02.04.1998 г., при граници на обекта: изток – улица, запад – община Елена (вход за 
социални грижи и бюро по труда), север – дворно място, съсобственост между община 
Елена, ДСК, ДЗИ, РПК и др., юг – обект собственост на община Елена; 
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Магазин с площ от 15 кв.м., разположен в масивна административна сграда, 
намираща се в  гр. Елена, ул. Иларион Макариополски” № 32, актувана с АОС № 166 / 
02.04.1998 г., при граници на обекта: изток – улица, запад – дворно място, 
съсобственост между община Елена, ДСК, ДЗИ, РПК и др., север – улица и дворно 
място, съсобственост между община Елена, ДСК, ДЗИ, РПК и др., юг - обект 
собственост на община Елена. 

- Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 
2012 г., в частта „Обекти за продажба по реда на Закона за общинската собственост“, бе 
допълнена с Решение № 86 от 27.06.2012 г., като се включиха имоти находящи се в 
землищата на с.Дебели рът, с. Марян, с.Бойковци, с.Каменари, сПалици, с.Бадевци, 
с.Велювци и землището на гр.Елена. 
 

4.Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост 
- Общински съвет Елена с Решение № 23/21.12.2011 година отдава под наем част 

от имот публична общинска собственост, помещение за стоматологичен кабинет в с. 
Константин, след постъпила молба с вх.РД.02.15-432/18.11.2011 г. от Красен Кирилов 
Енчев, действащ в качеството си на ЕТ „ИППМП” - Дентален кабинет – д-р Красен 
Енчев”. 

След проведения на 06.02.2012 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 
срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, помещение за 
стоматологичен кабинет, между община Елена и лицето спечелило търга бе подписан 
договор за наем № РД.02.11-35/17.02.2012 г. за безвъзмездно управление на недвижим 
имот – публична общинска собственост. 

- С Решение № 24/21.12.2011 г. Общински съвет Елена отдава под наем 
павилион, разположен в двора на СОУ „Иван Момчилов”, гр. Елена, след изтичане 
срока на договор за наем, сключен между община Елена и Димитър Тончев в 
качеството му на ЕТ „Димитър Тончев”, който наема павилиона разположен в двора на 
СОУ „Иван Момчилов”, гр. Елена.   

След проведения на 06.02.2012 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 
срок от 5 години на павилион с метална конструкция, разположен в двора на СОУ 
„Иван Момчилов”, гр.Елена между община Елена и лицето спечелило търга бе 
подписан договор за наем № РД.02.11-39/24.02.2012 г. на имот общинска собственост. 

- С Решение № 43 от 06.04.2012 г. Общински съвет Елена открива процедура – 
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир „Червенковци”, публична 
общинска собственост, с определена първоначална тръжна цена в размер на 800 лв. без 
ДДС – наемна цена за година. 

- С Решение № 66 от 18.05.2012 г. Общински съвет Елена открива процедура – 
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир, публична общинска 
собственост, намиращ се в землището на с.Беброво, с определена първоначална тръжна 
цена в размер на 1337 лв. без ДДС – наемна цена за година. 

- Общински съвет Елена с Решение № 68/18.05.2012 година отдава под наем за 
срок от 5 години, помещение – частна общинска собственост (помещение, част от 
сграда на адрес гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” №5), с площ от 6 кв.м, при 
първоначална тръжна цена за месец в размер на 40.00 лв. без ДДС. 

- След включването в Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинско имущество за 2012 г., в част „Обекти за отдаване под наем по реда на Закона 
за общинската собственост“, с Решение № 90 от 27.06.2012 г. Общински съвет Елена 
обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 
помещения, частна общинска собственост, при първоначални тръжни наемни цени на 
месец: 

Склад и магазин за хранителни стоки с обща площ от 35 кв.м. – 140.00 лв. (сто и 
четиридесет лева); 

Магазин с обща площ от 25 кв.м. – 100.00 лв. (сто лева ); 
Магазин с обща площ от 15 кв.м.- 60.00 лв. (шестдесет лева). 
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5. Процедури за приватизация 
- С Решение № 27/13.03.2012 г., Общински съвет Елена откри процедура за 

приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, със 
седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети март” № 9, ЕИК 814189444, 
представляваща недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски” № 
36, а именно: обособен обект от сграда „Автогара” - „Колонада изток 

- Със следващо Решение № 28/13.03.2012 г., Общински съвет Елена откри 
процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена 
автотранспорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Трети март” 
№ 9, ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул. 
„Стоян Михайловски” № 36, а именно: обособен обект от сграда „Автогара” с 
предназначение складово помещение. 

 
6. Устройство на територията 
- С Решение № 5/19.01.2012 г. Общински съвет Елена дава съгласие, при 

условията и реда на чл. 192, ал. 3 от Закона за устройство на територията, за учредяване 
право на прокарване и право на преминаване на два кабела по 1 kV до имот № 062106 и 
имот № 062081 по КВС на землище с. Илаков рът, по трасето на общински водопровод 
“Допълнително водоснабдяване на група Илаков рът и водопровод за с. Лазарци”. 

- Със свое Решение № 21/17.02.2012 година Общинският съвет прие да се 
обособи  имот с площ 20 дка от имот № 046036 по КВС на землище с. Майско за 
изграждане на спортно съоръжение - футболно игрище. 

Със следващо Решение № 22/17.02.2012 година Общинският съвет взе решение 
за обединяване на имот № 000593 по КВС на землище с. Константин с част от имот № 
153027. 

- С Решение №23/17.02.2012 г. Общински съвет Елена даде съгласие, при 
условията и реда на чл. 192, ал.3 от Закона за устройство на територията, за учредяване 
право на преминаване на кабел 20 kV по оста на част от общински път VTR 3093 
(номера в КВС на землище с. Беброво № 000971 и № 000946), с дължина на трасето 
1585 м. 

Със следващо Решение № 24/17.02.2012 година Общинският съвет прие решение 
за даване на съгласие за учредяване право на преминаване, за прокарване на кабелно 
трасе 20 kV и отказ да се учреди право на преминаване на кабелно трасе 20 kV в 
урбанизираната територия на гр. Елена 

 
7. Участие в проекти 
- С Решение № 18/17.02.2012 г. Общински съвет Елена дава съгласие за 

кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма 
„Регионално развитие“, схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите“. 

- С Решение № 29/13.03.2012 г. Общински съвет Елена дава съгласие за 
подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с проект „И аз имам 
семейство“ 

- С Решение № 30/13.03.2012 г. Общински съвет Елена одобрява Споразумение 
за общинско сътрудничество по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, 
операция  3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001 / 3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР, като дава съгласие на кмета на 
община Елена да подпише същото с партньорите по проекта – община Лясковец и 
община  Златарица. 
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- С Решение №  40/06.04.2012 година, Общински съвет Елена даде съгласие 
община Елена да кандидатства с проект “Чрез ефективна структура към по-добри 
услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по Приоритетна ос I „Добро 
управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, 
Бюджетна линия BG051PO002 / 12 / 1.1-04 по Оперативна програма “Административен 
капацитет” (ОПАК), като водещ кандидат в партньорство с община Лясковец. 

- С Решение №  41/06.04.2012 година, Общински съвет Елена даде съгласие 
община Елена да кандидатства с проект за създаване на общински медицински център 
(лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари 
с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) 
по схема за финансиране BG161PO001 / 4.1-05 / 2011 „Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските 
агломерационни ареали”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на 
приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” от оперативна програма 
„Регионално развитие“. 

- С Решение №  42/06.04.2012 година, Общински съвет Елена даде съгласие за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските райони за създаване на защитено жилище. 
 

8. Здравеопазване: 
- Общински съвет Елена взе Решение № 14/19.01.2012 г, относно освобождаване 

от длъжност на управителя на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена“ ЕООД и избор на 
управител на дружеството до провеждането на конкурс 

- С Решение №  20/17.02.2012 година на Общински съвет Елена бе прието от 1 
януари 2012 г. настанените в „Хоспис Елена” ЕООД, които са с постоянен адрес в 
община Елена, да бъдат подпомагани със средства от бюджета на Общината в размер 
на 30% от установената дневна потребителска такса, а именно 6.00 лв. на човек на ден, 
до 7 заети места от капацитета на „Хоспис Елена“ ЕООД, при условие, че настанените 
пациенти са с постоянен адрес в община Елена.  

- С Решение №  39/06.04.2012 година, Общински съвет Елена избира Юлка 
Йорданова Стоянова за управител на „Хоспис - Елена” ЕООД град Елена. 

 
9. Култура: 
Трима граждани на град Елена бяха удостоени с най-високото отличие  

„Почетен гражданин на гр.Елена": 
Решение 48/16.05.2012 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Асен Стоянов 

Желязков със званието “Почетен гражданин на град Елена”  
Решение 49/16.05.2012 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Минчо Тодоров 

Минчев със званието “Почетен гражданин на град Елена”  
Решение 50/16.05.2012 г. Протокол №5 относно: Удостояване на Петко Антонов 

Цончев (посмъртно) със званието “Почетен гражданин на град Елена”  
Отличията бяха връчени тържествено на 21 май Празник на град Елена. 
- С Решение 84/27.06.2012 г. се дава съгласие за внасяне предложение до  

Министерството на образованието, младежта и науката за включване на училища от 
община Елена в актуализирания списък на средищните училища в Република България 
за учебната 2012 / 2013 г., а именно: 

- Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” град Елена, 
община Елена, област Велико Търново; 

- Начално училище „Иларион Макариополски”  гр. Елена, община Елена, област 
Велико Търново; 

- Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико 
Търново. 
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С Решение 85/27.06.2012 г. се дава съгласие за внасяне предложение до 

Министерството на  образованието, младежта и науката в Списъка със защитените 
училища при актуализирането му през учебната 2012/2013 г. да бъде включено  
Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново. 
 

Няма нито едно решение на Общинския съвет, което да е върнато от Областния 
управител за ново разглеждане, във връзка с упражнявания от него контрол върху 
приетите от Общински съвет актове. 

За популяризиране работата на Общинския съвет взетите решения се поставят на 
определеното за целта място в сградата на общината и се публикуват в сайта на 
Общината. 
 Всеки гражданин, който проявява интерес може да се запознае от сайта със 
структурата на местния законодателен орган, нормативните документи и решенията 
приети от него, както и с датите на заседанията. 

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са предоставяни на 
общинските съветници своевременно. Решенията се изпращат на Кмета на общината в 
законоустановения срок. Протоколите от заседанията се изпращат в 7- дневен срок на 
Кмета на общината, Областния управител и Районната прокуратура за общ надзор. 

През отчетния период Председателя на Общинския съвет взе участие в следните 
мероприятия на национално ниво: 

- Общо събрание на НСОРБ в гр. София; 
- Общо събрание на НАПОС в гр.Пловдив; 
- Общо събрание на РСО „Янтра” в гр.Велико Търново; 
 
На заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2012 година, бяха 

създадени постоянните комисии, като помощни органи на Общинския съвет, които са 
общо 5 комисии и са в състав от пет члена. 

1. Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономически въпроси” в състав 
5 члена с Председател г-н Стефан Минчев.  

2. Постоянна комисия по „Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт”, в състав 5 члена, с Председател г-н Стоян Златев. 

3. Постоянна комисия по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 
обществен ред” в състав 5 члена, с Председател г-жа Росинка Георгиева.  

4. Постоянна комисия по”Общинска собственост, земеделие и гори”, в състав 5 
члена, с Председател г-н Йордан Йорданов.  

5. Постоянна комисия по „Хуманитарни дейности” в състав 5 члена, с 
Председател д-р Стела Горбанова-Василева.  

За периода 07.11.2011 г. - 30.06.2012 г. Постоянните комисии към Общински 
съвет – Елена са провели   26  заседания, разпределени по комисии както следва: 

№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ
ОБСЪДЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. 
“Бюджет, финанси и икономически 
въпроси” 
 

5 23 

2. 
“Устройство на територията, 
комунално-битово обслужване, екология 
и транспорт” 

5 15 

3. 
“Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред” 
 

5 10 

4. 
“Общинска собственост, земеделие и 
гори” 
 

5 19 
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5. 
“Хуманитарни дейности” 
 

6 19 

 ОБЩО: 26 86 
 
Най-много са проведените заседания от Постоянната комисии по „Хуманитарни 

дейности” – за отчетния период са провели 6  заседания. 
Най-много предложения е разгледала Постоянната комисия по „Бюджет, 

финанси и икономически въпроси” – 23 предложения. 
За периода 07.11.2011 г. - 30.06.2012 г. Общински съвет – Елена е провел 11 

заседания. 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 и 
Постоянните комисии през периода 07.11.2011 г. - 30.06.2012 г. е както следва: 

№  име  в заседания на ОбС в заседания на комисии 
присъствие отсъствия присъствие отсъствия 

1. Валентин Гуцов 11 - 24 2
2. Йордан Йорданов 11 - 10 -
3. Росинка Георгиева 11 - 11 -
4. Стоян Златев 11 - 8 2
5. Мартин Трухчев 11 - 7 3
6. Йордан Кисьов 11 - 11 -
7. Стефан Минчев 11 - 10 -
8. Магдалена Борисова 10 1 20 6
9. Стела Горбанова-Василева 9 2 8 3
10. Сашо Топалов 6 5 - 5
11. Симеон Кънчев 11 - 10 -
12. Снежана Капинчева 8 3 3 2
13. Лазар Костов 9 2 4 1
14. Анастасия Тонева-Пеева 8 3 4 1
15. Георги Пеев 6 5 10 1
16. Милко Моллов 11 - 4 6
17. Стефка Костадинова 11 - 6 -

 
Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на 
местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от 
взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на 
Общинския  съвет. 

Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и 
самокритичност да коригираме нашите грешки, за да вървим напред в изпълнение на 
задълженията си на общински съветници. 

 
 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА  
 


