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О Т Ч Е Т 

 
 

за дейността на Общински съвет  – Елена и на неговите комисии  

за периода  01.07.2013 – 31.12.2013 година 

 

 
Уважаеми колеги – общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

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

администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два 

пъти годишно Отчет за дейността на съвета и неговите комисии в открито заседание.  

 Отчетът,  който Ви  предлагам, обхваща периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 
от Мандат 2011-2015 г., преди всичко е фактологичен и отразява броя и тематиката на 
решенията, които са взети от Общинския съвет и неговите постоянни комисии. Той е 
отворен документ и по време на обсъжданията в постоянните комисии, както и на 
заседанието на Общинския съвет, могат да бъдат направени изменения и допълнения. 

 За отчетния период бяха проведени 7 заседания – 5 редовни и 2 извънредни.  

Заседанията на Общинският съвет са публични и открити за обществеността. 

Общинският съвет, чрез прякото предаване на заседанията по общинското радио 

информира гражданите на общината за дейността си. 

Редовно в заседанията на Съвета вземаха участие кмета на община Елена, като 

основен вносител на предложенията, заместник-кмета на общината, секретаря на 

общината, директори на дирекции, експерти в общинска администрация.  

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 72 предложения. 
Приети са 72 решения – средно по 10 бр. на заседание. От тях няма неприети 

предложения. 

 По внесени материали от: 

- Кмета на Общината – 67 предложения; 

- Председателят на  Общинския съвет – 5  предложения; 

- Общински съветници –  не са внасяли предложения; 

Запазва се тенденцията на слаба активност от страна на общинските съветници 

по изготвяне на предложения за разглеждане в заседанията на Общински съвет – Елена.  

Към Кмета на Общината не бяха отправени питания от общински съветници. 

 Нямаме върнати решения от Областният управител на Област Велико Търново, 

нито спрени с прокурорско разпореждане. 

Взетите от Общински съвет – Елена решения, условно могат да се обособят с 

следните направления: 
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§ Приемане на нормативна уредба на местно ниво /наредби, програми, 

стратегии, планове, правилници и правила/: 

- Решение №143/28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за дейността на 

Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община 

Елена 

- Решение №144/28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Елена 

- Решение№145/28.11.2013 г. относно приемане на Наредба за преместваемите 

обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от 

Закона за устройство на територията 
- Решение № 91/25.07.2013 г. относно приемане на Програма за развитие и 

насърчаване на физическото възпитание и спорта и социалния туризъм в 

община Елена 

- Решение № 92/25.07.2013 г. относно приемане на План за действие на 
община Елена за подкрепа на интеграционните политики (2013 – 2014 г.) 

- Решение № 93/25.07.2013 г. относно приемане на Общински план за 

младежта за 2013 година, 

- Решение № 94/25.07.2013 г. относно приемане на Годишен план за развитие 

на социалните услуги в община Елена през 2014 година в изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. 

- Решение №112/12.09.2013 г. относно допълване на Програмата за управление 

и разпореждане с общинската собственост за 2013 г., в части „Имоти, които 

община Елена има намерение да продаде” и „Имоти, върху които община 
Елена има намерение да учреди отстъпено право на строеж” 

§ Актуализация на съществуваща нормативна база/наредби, програми, 

стратегии, планове, правилници и правила/: 

- Решение № 152/20.12.2013 г. относно изменение в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Елена 

- Решение № 153/20.12.2013 г. относно изменение в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Елена 

§ Отчети, доклади и информации: 

- Решение № 87/25.07.2013 г. относно приемане отчет за дейността на 

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

30.06.2013 г. 
- Решение № 88/25.07.2013 г. относно отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Елена от общинска администрация за периода 01.01.2013-

30.06.2013 г. 
- Решение № 111/12.09.2013 г. относно информация за текущото изпълнение 

на бюджета на община Елена за първото шестмесечие на 2013 г. 
§ Управление и разпореждане с общинска собственост: 

- Решение № 95/25.07.2013 г. относно допълване на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. 
и откриване на търг за отдаване под наем на част от имот, частна общинска 

собственост 

- Решение № 96/25.07.2013 г. относно допълване на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. 
и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска 
собственост (земеделски земи в землища с. Палици, с. Дебели рът, с. Марян и 

гр. Елена) 
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- Решение № 108 / 25.07.2013 г. относно определяне на условия, ред и начални 

цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с 
изключение на мерите и пасищата 

- Решение № 109/25.07.2013 г. относно промяна в подотделите, в които е 
предвиден добив на дървесина за задоволяване потребностите на местното 

население от снабдяване с дърва за огрев на преференциални цени през 2013 

година 
- Решение № 110/25.07.2013 г. относно предоставяне на недвижими имоти – 

частна общинска собственост под наем за нуждите на парламентарно 

представени политически партии 

- Решение № 116/12.09.2013 г. относно обявяване на търг с тайно наддаване, 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска 
собственост: ПИ с идентификатор 02498.358.16 в с. Балуци, застроен ПИ с 

идентификатор 27190.304.2 в гр. Елена, ул. „Пърчевци”, застроен имот № 

033105 в землище с. Тодювци, м. Драгановци 

- Решение № 121 / 12.09.2013 г. относно учредяване на възмездно право на 

пристрояване върху 15 кв.м. общинска земя, към сграда, построена в УПИ 

ХVІІ-1098, кв. 54 по плана на гр.Елена 

- Решение №133/24.10.2013 г. относно утвърждаване добив на дървесина, 

начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските 
горски територии през 2014 година 

- Решение № 148/28.11.2013 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

управление на част от имот-частна общинска собственост за нуждите на 

Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по 

труда” – Велико Търново, филиал Елена 

- Решение № 155/20.12.2013 г. относно промяна предназначение на имоти с 
начин на трайно ползване „училище” и „общежитие за ученици” в с.Дрента и 

с.Чакали. 

- Решение № 158/20.12.2013 г. относно промени в Решение № 137/26.10.2012 г. 
и Решение № 133/24.10.2013 г. на Общински съвет - Елена 

§ Финанси и бюджет: 

- Решение № 89/25.07.2013 г. относно извършване на вътрешни компенсирани 

промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталовите 

разходи на община Елена за 2013 г. 
- Решение № 90/25.07.2013 г. относно промени по бюджета на община Елена 

за 2013 г. и структурата на общинската администрация и дейностите към нея 

- Решение №126/24.10.2013 г. относно извършване на вътрешни компенсирани 

промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи 

на община Елена за 2013 г. 
- Решение №135/24.10.2013 г. относно даване съгласие за осигуряване на 

средства за трудово възнаграждение на управителя и гориво за отоплителен 

сезон 2013-2014 г. за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД от 

общинския бюджет 
- Решение № 151/20.12.2013 г.относно извършване на вътрешни компенсирани 

промени между обекти по Инвестиционната програма за капиталови разходи 

на община Елена за 2013 г. 
§ Устройство на територията: 

- Решение № 102/25.07.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен 

план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел 

ниско напрежение 1 кV в землището на с. Буйновци, собственост на община 
Елена 
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- Решение № 103/25.07.2013 г. относно даване съгласие за изграждане на 

паметник в землището на с. Средни колиби и разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 

050001 и 050026 по КВС на землище с. Средни колиби 

- Решение № 104/25.07.2013 г. относно даване разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за Ел и ВиК 

захранване на имот № 074015 по КВС на землище с. Шилковци, попадащ в 

пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” 

- Решение № 105/25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 

180009 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 106/25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 

180031 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 107/25.07.2013 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 

212001 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 120/12.09.2013 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 

081027 по КВС на землище с. Костел за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 139/24.10.2013 г. 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 

- Решение № 140 / 24.10.2013 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 

036064 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 141 / 24.10.2013 г. относно даване разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план парцеларен план за ВиК захранване на 

имоти №№ 234007 и 234009 по КВС на землище с. Беброво 

- Решение № 156/20.12.2013 г. относно даване на разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 028004 по 

КВС на землище с. Дрента за определяне на ново конкретно предназначение – „За 

ниско свободно жилищно застрояване”. 

§ Общински търговски дружества: 

- Решение №98/25.07.2013 г. относно удължаване срока на договора за 

управление и определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на 

управителя на „Балкан“ ЕООД 

- Решение №99/25.07.2013 г. относно освобождаване от длъжност на 

управителя на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена и избор на нов 

управител на дружеството 

- Решение № 114/12.09.2013 г. относно промяна в счетоводната политика на 
„Елена автотранспорт”ЕООД за финансовата 2013 г. и даване на съгласие за 

обезпечаване на задължение към НАП 

- Решение № 115/12.09.2013 г. относно приемане на начален баланс на 

„Общински имоти – Елена” ЕООД – в ликвидация 
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- Решение № 132/24.10.2013 г. относно даване съгласие за обезпечаване на 

задължения на „Елена Автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико 

Търново чрез вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на 

дружеството 

- Решение №147/28.11.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване на автобус „Пежо Боксер 2.8 Д” в полза на „Елена Автотранспорт” 

ЕООД – гр.Елена 

§ Образование 

- Решение № 117/12.09.2013 г. относно внасяне на искане от кмета на 

общината до началника на Регионален инспекторат по образованието – 

Велико Търново за разрешаване формирането на две самостоятелни 

паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2013/2014 година в ОУ 

„Отец Паисий” с.Константин и даване съгласие за осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти 

- Решение №118/12.09.2013 г. относно разрешаване формирането на паралелки 

от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките за учебната 2013/2014 година в СОУ „Иван Николов Момчилов” 

гр. Елена, ОУ „Отец Паисий” с. Майско, ОУ„Отец Паисий” с. Константин, 

ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и НУ „Иларион Макариополски” гр. Елена, и 

даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти 

- Решение №136/24.10.2013 г. относно внасяне на искане от кмета на общината 

до началника на Регионален инспекторат по образованието – Велико 

Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 

10 ученици за учебната 2013 / 2014 година в ОУ „Христо Ботев” с.Беброво и 

даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти 

§ Култура  
- Решение № 157/20.12.2013 г. относно удостояване на Стефан Неделчев Цанев с 

литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски” за философско-

морализаторска поезия и проза” 

§ Кандидатстване по проекти за външно финансиране 

- Решение №122/12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 

райони за предоставяне на услуги, свързани с използването на 

информационни и комуникационни технологии 

- Решение №123/12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по мярка 322 от Програмата за развитие на селските 

райони за частична реконструкция и модернизация на системата за улично 

осветление 

- Решение № 124/12.09.2013 г. относно кандидатстване на община Елена с 

проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 

райони за реконструкция и рехабилитация на общински пътища 
§ Организационно оперативни 

- Решение № 154/20.12.2013 г. одобряване 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 2014 година. 

- Решение № 97/25.07.2013 г. 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 „Подобряване на 

възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез 
изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. 

Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена” по 

мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
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- Решение № 100/25.07.2013 г. относно отмяна на Решение № 83 на Общински 

съвет Елена за предоставяне на имот публична общинска собственост, за 

безвъзмездно управление от Народно читалище „Съзнание – 2012 г.” с. 

Яковци 

- Решение № 101/25.07.2013 г. относно отказ за закупуване на недвижим имот, 

находящ се на ул. „Г. С. Раковски” № 3, УПИ V – 490, 491, отреден за ДИП 

„Деню Георгиев”, в кв. 15 по плана на гр. Елена 

- Решение № 113 / 12.09.2013 г. относно потвърждаване, че дейностите по 

проект за кандидатстване пред Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”: „Ремонт и реконструкция на обществена 

сграда за предоставяне на културни услуги – Народно Читалище „Напредък – 

Елена – 1863” – гр. Елена, за подобряване и обогатяване на предлаганите 

услуги”, отговарят на приоритетите в Общински план за развитие на община 

Елена за периода 2007-2013 г. 
- Решение № 119/12.09.2013 г. относно възлагане на обществен превоз на 

пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на община Елена от 

републиканската и областната транспортни схеми 

- Решение №125/12.09.2013 г. 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 извънредно 

общо събрание 

- Решение №127/24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община 
Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 
- Решение №128/24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община 

Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. 
- Решение № 129/24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от 

община Елена в полза на ДФ „Земеделие”–Разплащателна агенция, 

обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено 

авансово плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г. 
- Решение №130/24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община 

Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01126 от 03.10.2012 г. 
- Решение №131/24.10.2013 г. относно издаване на запис на заповед от община 

Елена в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 

плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. 
- Решение №134/24.10.2013 г. относно увеличаване капацитета на социална 

услуга „Защитено жилище за лица с умствено изоставане – с. Илаков рът” 

- Решение №137/24.10.2013 г. относно промяна статута на имот, публична 

общинска собственост в частна и учредяване безвъзмездно право на ползване 

в полза на Народно читалище „Съзнание-2012” с. Яковци 

- Решение №138/24.10.2013 г. относно определяне представители на община 

Елена в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на 

културно-историческо наследство” 

- Решение №142/24.10.2013 г. относно промяна на Решение № 119/12.09.2013 г 
на Общински съвет – Елена 

- Решение № 146 / 28.11.2013 г. относно бюджетна прогноза за периода 2014-

2016 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности 
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- Решение № 149/10.12.2013 г. относно допълване на Решение № 154 

/15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с осигуряване на 

собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-

5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново” 

- Решение № 150/16.12.2013 г. относно издаване Запис на заповед от кмета на 

община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 

14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на 
участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR3086 „Елена 
– Блъсковци – Дърлевци“, път VTR2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 

„Мийковци – Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и 

община Елена 

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. 

 Не се представят административните актове на Кмета на Общината, както и 

договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, 

приети от Общински съвет – Елена, съгласно чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА. 

 Практика във взаимодействието на Общински съвет и Общинска администрация 

е участието на общинските съветници в провеждането на търгове, конкурси и 

обществени поръчки. През отчетния период, във връзка с Решение № 33/13.03.2012 г. 
на Общински съвет - Елена, в такива са участвали общинските съветници: Йордан 

Йорданов, Милко Моллов и Магдалена Борисова. 

Дейността на Общински съвет – Елена за отчетния период е отразена в 

приложената таблица: 

Дейност на Общински съвет – Елена за периода 01.07.2013 г.-31.12.2013 г. 
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Общо 

решения 

  10 6 12 12 29 3 72 

25.07.2013 редовно 4 2 6 6 6 - 24 

12.09.2013 редовно 1 1 1 2 7 3 15 

24.10.2013 редовно - 1 2 3 11 - 17 

28.11.2013 редовно 3 1 1 - 1 - 6 

10.12.2013 извънредно  - - - - 1 - 1 

16.12.2013 извънредно - - - - 1 - 1 

20.12.2013  редовно 2 1 2 1 2 - 8 
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Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно – шестима 

общински съветника са отсъствали от заседанията по уважителни причини /служебна 

ангажираност, заболяване, отсъствие от града и др./, за което своевременно е 

уведомяван председателят на Общинският съвет. 

Динамична и ползотворна бе работата на постоянните комисии през отчетния 

период. Традиционно до момента няма непроведени заседания поради липса на кворум.  

Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 
комисии, което говори за голямата отговорност, с която се отнасят те към поетите 
обществени задължения.  

 Основната дейност на Общинският съвет се извършва в постоянните комисии, 

където задълбочено и на експертно ниво се обсъждат предложените проекти за 

решения. Становищата в комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с 

необходимото по закон мнозинство. 

Към Общински съвет – Елена има и постоянно действаща комисия за 

предотвратяване и устанавяване на конфликт на интереси. 

За периода 01.07.2013 г. - 31.12.2013 г. Постоянните комисии към Общински 

съвет - Елена са провели 24 заседания, разпределени по комисии както следва: 

Работа на Постоянните комисии при Общински съвет – Елена за периода 

01.07.2013 г.-31.12.2013 г.: 
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Общо 

Заседания 5 4 5 5 5 24 

Становища 23 9 16 17 10 75 

23.07.2013  3  6 4 13 

24.07.2013 5  6   11 

10.09.2013    4 2 6 

11.09.2013 7  3   10 

22.10.2013  1  5 2 8 

23.10.2013 7  3   10 

26.11.2013 2  2   4 

27.11.2013  3  1 1 5 

19.12.2013 2 2 2 1 1 8 

 

Заседанията протичаха нормално и от тях отсъстваха минимален брой 

съветници. 

Проведени бяха няколко извънредни заседания на Постоянните комисии: 

ПК„Устройство на територията, комунално битово обслужване, екология и 

транспорт”: 

Общинските съветници от Постоянната комисия изразиха становището си 

относно възможността за обезщетение на г-жа Донка Стоянова Минчева за прокарване 

на улица през имота и с площ 190 кв.м или отчуждаване на улицата.  
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ПК”Хуманитарни дейности”: 

Общинските съветници от Постоянната комисия дадоха своето становище 

относно искането на д-р Трифон Ернст Юде за предоставяне помещение – две 

помещения с обща площ не по-малко от 25 кв.м., на втория етаж в сградата на бившия 

Профсъюзен дом в гр.Елена за обзавеждане на модерна рентгенова техника и съответно 

обзавеждане за рентгенов кабинет, както и да поеме всички разходи, свързани с 

узаконяването на този кабинет. 

ПК„Общинска собственост, земеделие и гори”: 

Общинските съветници се запознаха със състоянието на масивна сграда /бивша 
автоспирка/ с.Лазарци, след извършена проверка от назначена комисия за 
установяването на състоянието на сградата. Сградата преди години се е ползвала от 

кметския наместник в с.Лазарци. В момента е необитаема. Поради това, че е 

единствената общинска сграда в района, Постоянната комисия счита за по-

целесъобразно да бъде ремонтирана, а не да бъде предложена на съсобствениците за 
закупуване. 

ПК„Бюджет, финанси и икономически въпроси” 

Общинските съветници се запознаха с депозираната молба от ОД МВР – Велико 

Търново, относно определяне нулева ставка за такса битови отпадъци за бюджетната 
2014 година на РУ”Полиция”-Елена. Становището на Постоянната комисия, е че 

Районно управление „Полиция” – Елена, не следва да бъде освободено от заплащане на 

такса битови отпадъци за 2014 година, поради липса на законово основание. 

 

През периода в деловодството на Общински съвет - Елена са постъпили от 
граждани: 

1 бр. подписка от жители на улица „Кършовска” за предприемане на нужните 
мерки за ремонт и почистване на калдъръмената настилка, по която е взето отношение. 

2 бр.предложения – по едното ПК”Хуманитарни дейности” даде своето становище за 
предоставяне на модерна рентгенова техника и обзавеждане  на рентгенов кабинет, с 
оглед осъществяване на здравните услуги на територията на община Елена. Второто остава да 

бъде изпълнено през тази календарна година, тъй като касае залагане средства в 

бюджет 2014 година за ремонт на път Гърдевци-Ребревци.  

 

През отчетния период Председателят на Общинският съвет взе участие в 

следните мероприятия: 

- Командировка в Австрия, Волсфсбах, със задача запознаване с реализирани 

проекти в областта на зелените инвестиции във връзка с подготовката на 

Общински план за развитие 2007-2013 г. – 19 август 2013 – 23 август  2013 г., 
Австрия, Волсфсбах 

- Публично обсъждане на проект на Стратегия за развитие на отрасъл 

водоснабдяване и канализация – 25 септември 2013 година, Велико Търново 

- Ден на диалога между законодателна и местна власт – 30 септември 2013 

година, Велико Търново 

- Заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново относно 

предложения за съгласуване на проект на Регионален генерален план на 
водоснабдяването канализацията на обособената територия на „В и К 

Йовковци” ООД Велико Търново – 2 октомври 2013 година, Велико Търново 

- Работна среща на тема „Управление на язовирите и микроязовирите, 

публична общинска собственост” – 9 октомври, Велико Търново 

- Форум на тема „Ролята на общинските съвети за приемане на Общински 

планове за развитие 2014-2020 година” – 14 октомври 2013 година, 

к.к.”Албена” 
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Уважаеми  общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

   

  Искренно се надявам подобряването на инфраструктурата, културата,  

образованието, политиките към децата и младите хора, спорта, социалните услуги и 

грижите за възрастните хора, както и реализирането на потенциала на населените места 

да бъдат приоритет и  през следващите години. 

  Да работиш за доброто на Община Елена е признание и чест, но и огромна 

отговорност. Искам изрично да подчертая, че съвместната работа на общинските 
съветници и кметския екип е изключително важна за цялостното развитие на общината 
ни и затова, което ще се случва за в бъдеще.  

   Нашата цел е с общи усилия, с много постоянство и труд да съградим Община 
Елена,  като едно привлекателно място за бъдещите поколения.  

 И в заключение, искам да благодаря на общинските съветници, на  общинската 
администрация и гражданите за съдействието и помощта, която съм получавал като 

Председател  на Общински съвет – Елена. 

 

 

С уважение, 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет - Елена 
 

 

 

 

 

 

 


