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 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Елена и неговите комисии е
изготвен и се внася за разглеждане 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.
Организацията и дейността на Общинският съвет се осъществяват съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и
разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общинският съвет се старае прозрачно да посочи отговорностите си на
гражданското общество, да разшири гражданското участие в решаването на важни
въпроси, касаещи всички сфери на обществения живот. За съжаление участието на
гражданите в заседанията на Общинският съвет е минимално.
Всяко заседание на Общинският съвет е проведено съгласно изискванията на
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред и се
изпраща в едно с материалите на общинските съветници най- малко 3 работни дни преди
датата на заседанието. Същите се оповестяват и на интернет страницата на Община Елена.
За периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. Общински съвет – Елена е провел 6 редовни
заседания.
За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 76 предложения. От
кмета на общината постъпилите предложения са 67. Председателят на Общинския съвет е
внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 9 предложения.
За съжаление трябва да се отбележи, че не се забелязва 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 76.
Всеки акт на Общинският съвет се поставя на определеното за целта място в
сградата на общината и се публикува в сайта на Общината.
За по-голяма прозрачност при провеждане сесиите на Общински съвет - Елена, от
месец октомври 2012 година, благодарение на съвместната работа с „Медиа лайв бг”,
гражданите на Елена имаха възможността лично и непосредствено да виждат в реално
време – на живо и в цялост работата на местната власт. Тази услуга беше по проект „Власт
БГ” за прозрачност на управлението и граждански контрол върху работата на
институциите. Договорът беше прекратен поради не доброто качество на излъчване. Ще
бъде търсена възможност да бъде подновено с други технически средства.
За периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. няма нито едно решение на Общинският
съвет, което да е върнато от Областния управител за ново разглеждане, във връзка с
упражнявания от него контрол върху приетите от Общински съвет актове.
На основание чл.30, ал.4, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация г-н Стоян Николаев Златев депозира молба № РД.01.05-41/30.08.2012 г.
чрез председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия за
предсрочно прекратяване пълномощията му, като общински съветник издигнат от ПП
ГЕРБ поради избирането му за управител на „Буковец” ЕООД. На негово място с Решение
№ 188/09.10.2012 г. на Общинска избирателна комисия, бе обявен за общински съветник
следващия от листата на ПП ГЕРБ г-жа Пенка Пенкова Цочева, която положи клетва на 26
октомври 2012 година.
Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствието от
заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от
града и др./ Подадени са две заявления от общински съветници, неприсъствали на
проведените 6 заседания.
Присъствието на общинските съветници в заседания на Общински съвет – Елена и
Постоянните комисии през периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г. е както следва:
№

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
6
6
6
6
6
6
5
1
6
6
5
1
5
1
6
6
5
1
2
3
5
1
6
-

в заседания на комисии
присъствие
отсъствия
24
4
11
9
2
11
1
11
11
26
2
11
3
6
11
5
1
6
5
1
10
1
10
1
5
-

В правомощията си и на основание чл.21 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Елена:
Прие:
 Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с
увреждания на територията на община Елена.
 Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за
периода 07.11.2011 г.-30.06.2012 г.
 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Елена от общинска
администрация за периода за 07.11.2011 - 30.06.2012 година.
 Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за
първото шестмесечие на 2012 година
 Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени и
допълнения в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2012 г. на община Елена.
 Актуализиране на бюджета на община Елена за 2012 година.
 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2013
година.
 Прие Декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания
„Достъп до спорт в общините”.
Измени и допълни:
 Изменени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цените на услугите на територията на община Елена във връзка с
внедряването на нов софтуерен продукт.
 Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Елена в частта „такса за ползване
на детски градини”.
 Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на
територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци”.
 Изменени Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен
фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
 Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена.
 Предложение относно преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в
„детска кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена.
 Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
 Предложение относно промени в структурата на общинската администрация
и дейностите към нея.
 Допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на
еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му.



Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни
общински обекти с първостепенно значение.

Даде съгласие:
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от
Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на
центрове за отдих, свободно време и спорт.
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от
Програмата за развитие на селските райони за реконструкция/рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения.
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от
Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на
неземеделски земи.
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна
програма „Административен капацитет”.
 Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от
Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
 Предложение относно осигуряване на собствения принос на община Елена
към финансирането на проект „Изграждане на Регионална система за
управление на отпадъците в Регион Велико Търново”.
 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 с.Средни колиби.
 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 землище на с Шилковци,
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 силов кабел 1 kV в землището на гр. Елена.
 Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от
Закона за опазване на земеделски земи за трасе на линейни обекти захранващ водопровод и външно кабелно ел. захранване 1 kV в землището
на с Костел.
 Съгласие за корекция на имотни граници между имоти с № № 000225 и
035024 по КВС на землище с.Дрента.
 Разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот №
192004 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена.
 Разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот №
192005 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена.
 Предложение относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот №
000400 по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно
ползване „гори и храсти в земеделски земи” за изграждане на място за
лагеруване на туристи.
 Предложение относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот №
109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно
предназначение на имотите – за „Рибарник”.

 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество,
общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена.
 Предложение относно обособяване на самостоятелни обекти в сградата на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”ЕООД – гр.Елена.
 Даване съгласие за участие на община Елена в инициативата „Регион Велико
Търново – кандидат за европейска столица на културата – 2019”.
 Предложение относно съгласие за корекция на имоти №№ 030100 и 030111
(полски пътища) по КВС на землище с.Палици, собственост на община
Елена.
 Предложение относно предварително съгласие за промяна предназначение и
полагане на трайна настилка на полски път – имот № 000550 по КВС на
землище гр.Елена, собственост на община Елена.
 Изменение на действащия регулационен план в кв.25 по плана на гр.Елена и
обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433.
 Формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване
на допълнителни средства, извън определените по единните разходни
стандарти.
 Формиране на паралелки по изключение под минималния брой ученици за
учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън
определените по единните разходни стандарти.
Одобри:
 Одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с
чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година.
 Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по
проект "Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение - Църква
„Успение Богородично" - гр. Елена" с приоритетите на Общински план за
развитие 2007-2013 г.
 Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по
проект "Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение - Църква
"Св. Св. Кирил и Методий" - с.Константин, община Елена" с приоритетите
на Общински план за развитие 2007 – 2013 г.
 Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - план за
застрояване на имот № 062081 по КВС на землище с.Илаков рът и
парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно захранване 1 kV до
имота.
 Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план - план за
застояване на имот № 038008 по КВС на землище с Средни колиби.
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на
землище с.Константин.
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с.Майско.
 Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот №
104125 (идентичен с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена.










Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена
в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена
в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка
с финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за
изграждане на защитено жилище в гр.Елена.
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 изграждане на защитено жилище в
гр.Елена.
Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена
в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството/
Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие - Главна
дирекция „Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово
плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт
туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”.
Предложение относно определяне на конкретен размер на месечното
възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена”
ЕООД

Коригира:
 Предложение относно корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от
заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година
Възложи:
 Изработване на Общ устройствен план на община Елена.
 Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот - частна
общинска собственост (незастроен имот за жилищни нужди в с Велювци).
 Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - частна
общинска собственост (земеделски земи в района на с Каменари и с
Бойковци).
 Продажба на 1/2 идеални части от УПИ II-791, кв.114, ул."Църковна" № 2
гр. Елена.
 Предложение относно избор на форма на управление на горските територии,
собственост на община Елена и възлагане на определени дейности по
управлението на общинските гори за 2012 година.
 Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване
и начални цени за продажба на дървесина от общински горски територии
през 2012-2013 година.
 Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни
условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти - частна
общинска собственост (земеделски земи в района на с.Палици, с.Дебели рът,
с.Марян и гр.Елена).
 Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на
недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”
ЕООД гр.Елена (източна колонада).

 Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на
недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт”
ЕООД гр.Елена (складово помещение).
 Повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот
обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена
(източна колонада).
Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско
дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена.
 Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска
собственост (бивша здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет.
 Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от
имот частна общинска собственост.
Избра:
 Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец” ЕООД гр.Елена и
избор на нов управител на дружеството.
 Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по
„Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет - Елена.
 Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по
„Устройство на територията, комунално битово обслужване, екология и
транспорт” към Общински съвет - Елена.
Именува:
 Предложение относно именуване на целодневни детски градини в с.Майско
и с.Палици.
Отлага за приемане:
 Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена – Отложено за следващо заседание.
През отчетния период, преобладаващите предложения, които са обсъждани на
заседанията на Общинският съвет са свързани предимно с придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество - отдаване под наем на обекти общинска
собственост, продажби на общински имоти, предложения за одобряване проекти за
подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.
Най – дискутирани бяха следните предложения:
Предложение относно обособяване на самостоятелни обекти в сградата на
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”ЕООД – гр.Елена:
Несъгласие с внесеното предложение изказа г-н Сашо Топалов, упреквайки
управлението на ГЕРБ за окончателното загробване на лечебното заведение.
Решението за д-р Стела Горбанова-Василева, като лекар е болезнено, но смята за
най-разумно да го подкрепи, защото е крайно време да се вземе решение за излизане от
този омагьосан кръг в здравеопазването.
Г-н Моллов изрази своята позиция, която отстоява от години, че Болница в община
с население 10 хил.жители е невъзможно да се поддържа.
Като Председател на Общинският съвет Ви призовах да гласувате по съвест, защото
това е най-болният проблем на Общината. Правихме отчаяни опити за спасение на

Болницата в продължение на месеци. Срещите ни със сменилите се няколко здравни
министри останаха без успех. От Министерството ни бе заявено, че пари за общинските
болници – няма. Предлага се, да се гласува обособяване на самостоятелни обекти в
сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”ЕООД – гр.Елена, а не предложение за
разпродажба на сградата. Рискови остават проектите на „Хоспис-Елена” и „Дневен център
за деца и младежи с увреждания”, чиито помещения са собственост на МБАЛ „Д-р
Димитър Моллов”.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев опроверга упрека на г-н Топалов с тезата, че
не е това загробването на Болницата, тя е била опоскана - слънчеви батерии, автомобил. От
2010 година Болницата преустановява дейността си като лечебно заведение – тогава е
нейното загробване.
След проведените бурни дебати предложението за обособяване на самостоятелни
обекти в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”ЕООД – гр.Елена бе подкрепено от
общинските съветници с 9 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-5.
Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на
недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД
гр.Елена (източна колонада):
Дебатът бе в следствие на постъпило предложение от Постоянната комисия по
„Общинска собственост, земеделие и гори” за намаляване първоначалната тръжна цена за
приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена
от 25%, да стане 35%, т.е. първоначалната тръжна цена за приватизация на обособена част
от имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД от 33 237 лв. (тридесет и три хиляди
двеста тридесет и седем лева), да стане 21 604 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин и
четири лева).
Против постъпилото предложение за намаляване началната тръжна цена се изказаха
общинските съветници д-р Георги Пеев и г-жа Снежана Капинчева. Позицията им беше, че
щом има проявен интерес е редно да се запази предложението постъпило от кмета на
общината за намаляване на първоначалната тръжна цена с 25%, тъй като за общинското
предприятие са нужни средства. За общинският съветник г-н Милко Моллов 35% е добро
намаление на първоначалната тръжна цена, имайки в предвид кризата, в която се намира
страната ни.
След дебатите бе подложено на гласуване предложението от Постоянната комисия
по „Общинска собственост, земеделие и гори” за намаляване първоначалната тръжна цена
за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД
гр.Елена от 25%, да стане 35%, т.е. първоначалната тръжна цена за приватизация на
обособена част от имуществото на „Елена Автотранспорт” ЕООД от 33 237 лв. (тридесет и
три хиляди двеста тридесет и седем лева) да стане 21 604 лв. (двадесет и една хиляди
шестстотин и четири лева) и се прие с 10 гласа „за”, „против”-5, „въздържали се”-няма.
Окончателното предложение бе прието с 11 гласа „за”, „против”-3, „въздържали се”1.
Предложение относно приемане на Наредба за престой и паркиране на
превозни средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена:
Задавани бяха въпроси свързани с начина за издаване на карти за паркиране на хора
с увреждания, кога ще бъде издадена заповедта от кмета на общината, с която ще се
определят паркоместата в общината и кой ще упражнява контрол по спазване на правилата
за паркиране. След гласуване Наредбата бе приета с 15 гласа „за”, „против”-няма,
„въздържали се”-1

Дебати имаше и по предложението за изменения в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община
Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен продукт.
Г-н Симеон Кънчев предложи допълнение в проекта за решение пред срока за
подаване на заявление за издаване на удостоверение да се добави „до“- до 2-седмичен, до
7-дневен, до 24 часа. С мотив, че по този начин ще се избегне чакането на крайния срок за
издаване на нужния документ, което не се прие от общинските съветници – гласували
„за”-7, „против”-1, „въздържали се”-8.
Д-р Георги Пеев предложи въвеждане на незабавна услуга. Издаване на
удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя със срок на изпълнение – в рамките
на работния ден - с размер 25 лв., което също не се прие от общинските съветници: „за”-7,
„против”-1, „въздържали се”-8.
Кмета на общината инж.Дилян Млъзев изрази несъгласие с предложението за
въвеждане на незабавна услуга, като и с предложението за добавяне на „до” пред срока за
издавен на удостоверение от общинската администрация.
Гласуваните предложения за изменения в Наредбата, внесени от общинските
съветници г-н Симеон Кънчев и д-р Георги Пеев не бяха приети – гласували „за”-7,
„против”- 1, „въздържали се”-8. В крайна сметка предложението от кмета на общината за
изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на
услугите на територията на община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен
продукт, бе подкрепено с 9 гласа „за”, „против”-4, „въздържали се”-3.
Предложение относно актуализиране на бюджета на община Елена за 2012
година:
От г-н Йордан Кисьов постъпи предложение, с което се измениха заложените
средства за спортни прояви съгласно спортно-туристическия календар от 10 000 лв. на
9 500 лв. С 500 лв. се завиши субсидията за издръжка на спортен клуб по джудо по молба
на треньора на спортния клуб.
Предложение относно допълване на културния календар на община Елена за
2012 г. с „Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането
му:
След изказване на няколко коментара, свързани с подготовката на едно такова
мероприятие - конкретно предложение не постъпи и общинските съветници единодушно
приеха предложението за провеждане на „Празник на еленския бут”.
С внесеното предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско
дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена, се стигна до конфронтация. Общинските
съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев защитаваха своята позиция, че трябва
да се помага на общинско дружество „Буковец”, а не да се продават автомобилите от
автопарка, защото продажбата не е решение на проблема. Без техника дружеството няма
как да работи и да изкарва приходи. Помощта според тях може да дойде, като в новия
бюджет за 2013 година се заложи сума за закупуване на техника от фирма „Буковец” и
ремонт на наличната, с която разполага Дружеството. Позицията на г-н Милко Моллов е
да се продава амортизираната техника. Според д-р Горбанова следва да се даде по-голяма
свобода на новоизбрания управител на „Буковец” и внесе предложение за отлагане
разглеждането на точката, което бе прието от общинските съветници.
На следващото заседание при повторното разглеждане на предложението за
продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена то бе
прието с 11 гласа „за”, „против”-5, „въздържали се”-няма.

Предложение относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот №
109009 по КВС на землище с.Тодювци и определяне на ново конкретно
предназначение на имотите – за „Рибарник:
Според г-н Симеон Кънчев не общината трябва да прави разходи за промяна
предназначението на земята. Като има проявен интерес някой да инвестира нека си
извърши процедурата по промяна предназначението на земята.
Кмет на общината изложи мотивите, които налагат общината да извърши смяната
на предназначението, уточнявайки че от 26 ноември 2012 година влиза в сила Закон за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. След този срок без Общ
устройствен план смяна на предназначение не може да се прави. Има проявен интерес за
изграждане на „Рибарник” - нека бъде осъществена тази инвестиционна инициатива е да
бъде сменено предназначението.
След прекратяване на дебатите предложението бе прието с 13 гласа „за”, „против”1, „въздържали се”-2.
Дейността на Постоянните комисии продължава да е отговорна и ефективна, все попрофесионална и компетентна. Заседанията протичаха нормално и от тях отсъстваха
минимален брой съветници. До момента няма непроведени заседания поради липса на
кворум. Единствено общинският съветник г-н Сашо Топалов, 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 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г. Постоянните комисии към Общински съвет
Елена са провели 18 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.
2. Постоянна комисия по „Устройство на територията, комунално битово
обслужване, екология и транспорт”, в състав 5 члена, с Председател г-жа Пенка Цочева.
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.
№
1.
2.
3.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
“Бюджет,
въпроси”

финанси

и

ПРОВЕДЕНИ
ОБСЪДЕНИ
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

икономически

“Устройство
на
територията,
комунално-битово обслужване, екология
и транспорт”
“Местно самоуправление, нормативна
уредба и обществен ред”

6

21

6

20

6

17

4.

“Общинска собственост, земеделие и
гори”

5

21

5

11

“Хуманитарни дейности”
5.

Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Елена от общинска
администрация за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г. ще бъде внесен от кмета на общината
съгласно чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
За напред в работата на Общинският съвет предстои:
 Приемане Отчет за изпълнение на бюджет 2012
 Обсъждания по проекта за бюджета на община Елена и Инвестиционната
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2013 година.
 Актуализиране на Наредби.
 Приемане програми и стратегии.
 Обсъждания на проекти по Европейски програми и други.
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

