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

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

Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.15, ал.2, т.16 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,
предлагам на вашето внимание

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии
за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година

Организацията и работата на Общински съвет – Елена през първото полугодие
на 2014 г. се осъществяваше главно въз основа на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Като орган на местното самоуправление Общинският съвет, съвместно с
общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и
развитие на Общината.
През отчетният период няма промяна в броя и поименният състав на
общинският съвет, както и няма промяна в сформираните постоянни комисии към
Съвета, в техния брой, състав и председатели.
За отчетния период са проведени 8 заседания - 6 редовни, 1 тържествено и 1
извънредно, в които редовно 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, кметове на кметства и
кметски наместници.
За разглеждане в заседанията на Общинският съвет са внесени 65 предложения.
По внесени материали от:
- Кмета на Общината – 60 предложения;
- Председателят на Общинския съвет – 5 предложения;
- Общински съветници – не са внасяли предложения;
Очертава се слаба активност от страна на общинските съветници по изготвяне
на предложения за разглеждане в заседанията на Общински съвет – Елена.
Към Кмета на Общината не са отправяни писмени питания от общински
съветници.

Взетите от Общински съвет – Елена решения са 73, условно могат да се обособят
с следните направления:
§ Приемане нормативна уредба на местно ниво и актуализация на
съществуващата /наредби, програми, стратегии, планове, правилници и правила/:
- Решение № 53 / 12.06.2014 година относно Приемане на Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Елена
- Решение № 39 / 30.04.2014 година относно отмяна на действащата и
приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена.
- Решение № 54 / 12.06.2014 година относно приемане на Общински план за
развитие на община Елена за периода 2014 - 2020 г.
- Решение № 16 / 12.02.25014 година относно приемане Програма за
управление и разпореждане с общинската собственост за 2014 г.
- Решение № 17 / 12.02.2014 година относно приемане на Общински план за
младежта в община Елена за 2014 г.
- Решение № 18 / 06.03.2014 година относно приемане на Краткосрочен план
за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. с Програма за
неговото изпълнение.
- Решение № 19 / 06.03.2014 година относно приемане на Програма за
развитие на читалищната дейност в община Елена през 2014 г.
- С Решение № 32 / 27.03.2014 година относно отмяна на действащата и
приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Елена, е ОТЛОЖЕНО
разглеждането, за следващо заседание, на проекта за Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Елена.
- Решение № 33 / 27.03.2014 година относно приемане на Стратегия за
организационно развитие на община Елена.
- Решение № 34 / 27.03.2014 година относно приемане на Годишен план за
развитие на социалните услуги в община Елена през 2015 година
- Решение № 41 / 30.04.2014 година относно приемане на Общинска програма
за закрила на детето в община Елена за 2014 година.
- Решение № 5 / 23.01.2014 година относно промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
§ Отчети, доклади и информации:
- Решение № 1 / 23.01.2014 година относно приемане Отчет за дейността на
Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. –
31.12.2013 г.
- Решение № 2 / 23.01.2014 година относно Отчет за изпълнение на решенията
на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2013
– 31.12.2013 година.
- Решение № 51 / 12.06.2014 година относно приемане на отчета за изпълнение
на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2013
година.
- Решение № 3 / 23.01.2014 година относно приемане отчет за изпълнението на
Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2013 година.
- Решение № 4 / 23.01.2014 година относно Отчет за дейността на Сдружение
„За чисти селища” през 2013 г. и одобряване изплащането на недопустими
разходи,
необходими за изпълнението на проект за изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
за 2013 г.
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Решение № 6 / 23.01.2014 година относно приемане на Доклад от извършен
функционален анализ на администрацията в община Елена, във връзка със
сключен договор № 12-11-46 / 09.10.2012 г. по Оперативна програма
„Административен капацитет”.
- Решение № 40 / 30.04.2014 година относно приемане на Правила за реда и
условията
за
финансово
подпомагане
на
книгоиздаването
и
книгоразпространението в община Елена
- Решение № 42 / 30.04.2014 година относно приемане на Доклад за
резултатите от Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие.
§ Управление и разпореждане с общинска собственост:
- Решение № 11 / 23.01.2014 година относно предоставяне за безвъзмездно
управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на
Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена.
- Решение № 64 / 12.06.2014 година относно откриване процедура за продажба
на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Яковци и
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга
- Решение № 65 / 12.06.2014 година относно откриване процедура за продажба
на имоти, частна общинска собственост (земеделски земи от общинския
поземлен фонд) в землищата на гр. Елена, с. Илаков рът, с. Константин, с.
Костел, с. Майско, с. Мийковци, с. Средни колиби и с. Яковци; утвърждаване
на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия
за провеждане на търга.
- Решение № 66 / 12.06.2014 година относно продажба на имот, частна
общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.
- Решение № 67 / 12.06.2014 година относно продажба на имот, частна
общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.
- Решение № 72 / 12.06.2014 година относно продължаване срока на действие
на договора за наем на здравна служба в с. Константин.
§ Финанси и бюджет:
- Решение № 12 / 12.02.2014 година относно приемане бюджета на Община
Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи
за 2014 г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз
- Решение № 13 / 12.02.2014 година относно приемане Календар на спортнотуристическите събития в община Елена през 2014 г.
- Решение № 14 / 12.02.2014 година относно приемане Календар на културните
събития и честванията на национални и местни празници в община Елена
през 2014 г.
- Решение № 52 / 12.06.2014 година относно извършване на вътрешни
компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на
капиталовите разходи за 2014 г. на Община Елена.
§ Устройство на територията:
- Решение № 20 / 06.03.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване
за имоти №№ 097010 и 097012 по КВС на землище с. Блъсковци за
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно
жилищно застрояване” и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС.
- Решение № 21 / 06.03.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 012056 по КВС на землище с. Буйновци за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”
-
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Решение № 22 / 06.03.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 001988 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново
конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни дейности”=
- Решение № 23 / 06.03.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 104060 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново
конкретно предназначение - „За туристически и развлекателни дейности”
- Решение № 24 / 06.03.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
за имот № 104167 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново
конкретно предназначение - „За параклис”.
- Решение № 25 / 06.03.2014 година относно включване на имот № 038008 по
КВС на землище с.Средни колиби в околовръстния полигон на с.Раювци.
- Решение № 26 / 06.03.2014 година относно съгласие за корекция на имот №
000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост
на община Елена.
- Решение № 27 / 06.03.2014 година относно съгласие за отразяване на
корекции от контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на
имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост
на община Елена.
- Решение № 45 / 30.04.2014 година относно одобряване на подробен
устройствен план - парцеларен план за комбинирано трасе на линеен обект кабел 1 кV (въздушно и подземно) по КВС на землище с. Средни колиби с –
- Решение № 69 / 12.06.2014 година относно даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване
за имот № 086028 по КВС на землище с.Костел за определяне на ново
конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно застрояване”.
- Решение № 70 / 12.06.2014 година относно повторно разглеждане на
съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на
землище с. Тодювци, собственост на община Елена
- Решение № 71 / 12.06.2014 година относно повторно разглеждане на
съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на
трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на
землище гр. Елена, собственост на община Елена
§ Общински търговски дружества:
- Решение № 28 / 06.03.2014 година относно определяне възнаграждение на
управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов - Елена” ЕООД – в
несъстоятелност
- Решение № 29 / 06.03.2014 година относно определяне възнаграждение на
управителя на „БАЛКАН” ЕООД - в несъстоятелност
- Решение № 55 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „БАЛКАН“ ЕООД – в несъстоятелност
- Решение № 56 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД
- Решение № 57 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД
- Решение № 58 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД – в
несъстоятелност
- Решение № 59 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД – в ликвидация
-
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Решение № 60 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН” ООД
- Решение № 61 / 12.06.2014 година относно приемане на годишния финансов
отчет за 2013 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА” ООД
- Решение № 73 / 12.06.2014 година относно приeмане окончателния баланс и
доклада на ликвидатора на „Общински имоти - Елена“ ЕООД - в ликвидация.
§ Образование
- Решение № 68 / 12.06.2014 година относно 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 2014 / 2015 г.
§ Култура
- Решение № 46 / 16.05.2014 година относно удостояване на г-н Сава Савов
Атанасов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”
- Решение № 47 / 16.05.2014 година относно удостояване на инж. Никола
Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”
- Решение № 48 / 16.05.2014 година относно удостояване (посмъртно) на
Никола Недялков Николов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена”
- Решение № 49 / 16.05.2014 година относно удостояване на г-н Стоян Иванов
Димитров с едностранен плакет
§ Кандидатстване по проекти за външно финансиране
- Решение № 7 / 23.01.2014 година относно кандидатстване на община Елена с
проектно предложение за предоставяне на социална услуга ”Защитено
жилище” в гр. Елена по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”
- Решение № 15 / 12.02.2014 година относно кандидатстване на община Елена
пред Националния доверителен екофонд за финансиране на проект за
енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ „Иван Момчилов” и НУ
„Иларион Макариополски” в гр. Елена.
- Решение № 35 / 27.03.2014 година относно приемане кандидатстване на
община Елена по Процедура за подпомагане на малките населени места, за
изпълнение на проект „Преустройство и промяна предназначение на Дом за
деца и юноши в Дом за стари хора - с. Тодювци, община Елена”.
§ Организационно оперативни
- Решение № 62 / 12.06.2014 година относно промени в структурата на
общинската администрация и дейностите към нея.
- Решение № 8 / 23.01.2014 година относно изплащане на допълнително
възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2013
година.
- Решение № 9 / 23.01.2014 година относно изплащане на допълнителни
възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати
резултати през 2013 година.
- Решение № 10 / 23.01.2014 година относно изплащане на възнаграждения на
общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани
органи на общинския съвет.
- Решение № 30 / 06.03.2014 година относно продажба на стояща дървесина на
корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Йордан Христов
Станчев, пострадал от пожар на 17.02.2014 година.
- Решение № 31 / 06.03.2014 година относно отпускане на еднократна парична
помощ за подпомагане разходи за лечение.
- Решение № 36 / 27.03.2014 година относно одобряване на Споразумение
между ликвидатора на „Общински имоти – Елена“ ЕООД - в ликвидация и
кредиторите на дружеството.
-
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Решение № 37 / 27.03.2014 година относно отмяна на Решение №
26/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за
корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с.
Тодювци, собственост на община Елена.
Решение № 38 / 27.03.2014 година относно отмяна на Решение №
27/06.03.2014 година на Общински съвет Елена относно даване съгласие за
отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина на трайно
ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр.
Елена, собственост на община Елена.
Решение № 43 / 30.04.2014 година относно участие на община Елена в
регионално сдружение по смисъла на чл.24 от Закона за управление на
отпадъците
Решение № 44 / 30.04.2014 година относно актуализиране състава на
Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги.
Решение № 50 / 16.05.2014 година относно учредяване на банкова гаранция в
полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за Народно
читалище „Напредък - Елена - 1863” - гр. Елена.
Решение № 63 / 12.06.2014 година относно издаване Запис на заповед от
кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие
във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и
ефективен регионален продукт туристическа дестинация Елена - Лясковец Златарица”.

Преобладаващите предложения, които са обсъждани на заседанията на
Общинският съвет са свързани с управление и разпореждане с общинско имущество,
отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти,
промяна на ОУП. В дейността си Общинският съвет се стремеше да усъвършенства
нормативната база с внасяне на наредби и актуализация на съществуващите, вземане на
решение за кандидатстване в различни европейски и национални програми, подкрепа
на местния бизнес и жителите на общината при решаване на техните проблеми.
Във връзка с упражнявания контрол от Областният управител върху приетите от
Общински съвет - Елена актове със Заповед № ОАОЧ –3013/21.03.2014 година на
Областен управител на област Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение
№ 26 /06.03.2014 г. по Протокол № 3 от 06.03.2014 г. на Общински съвет –Елена, като
незаконосъобразно. С горецитираното решение Общинският съвет дава съгласие за
корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци,
собственост на община Елена. Част от мотивите за връщането на Областни управител
са, че в основанията, послужили за вземане на Решение № 26 / 06.03.2014 година е
налице смесване на разпоредби между Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за кадастъра и имотния
регистър.
Със Заповед № ОАОЧ –3014/21.03.2014 година на Областен управител на област
Велико Търново бе върнато за ново обсъждане и Решение № 27 /06.03.2014 г. по
Протокол № 3 от 06.03.2014 г. на Общински съвет –Елена, като незаконосъобразно. С
горецитираното решение Общинският съвет дава съгласие за отразяване на корекции от
контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП
„водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община Елена. Част от
мотивите за връщането на Областни управител са, че в основанията, послужили за
вземане на Решение № 27 / 06.03.2014 година е налице смесване на разпоредби между
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и Закона за кадастъра и имотния регистър.
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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 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.
ХРОНОЛОГИЯ
НА
ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
През отчетния период от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. са проведени общо 8
заседания на Общински съвет – Елена, на които са приети 73 решения, свързани с
разпореждане с общинско имущество, приемане, отчет и изпълнение на общинския
бюджет, устройството на територията на общината, образованието и други.
ЗАСЕДАНИЯ на Общинският съвет са проведени на следните дати:
23.01.2014 г. – присъствали са всички 17 общински съветници.
Приети са решения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от Протокол № 1
12.02.2014 г. – присъствали са 15 общински съветници, отсъствали г-жа Снежана
Капинчева и д-р Георги Пеев;
Приети са решения № 12, 13, 14, 15, 16, 17, от Протокол № 2
06.03.2014 г. – присъствали са 15 общински съветници, отсъствали г-н Йордан
Йорданов и д-р Георги Пеев;
Приети са решения № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 от Протокол
№3
27.03.2014 г. – присъствали са 14 общински съветници, отсъствали г-жа Снежана
Капинчева, д-р Георги Пеев и г-н Милко Моллов;
Приети са решения № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 от Протокол № 4
(с Решение № 32 се отлага за разглеждане, за следващо заседание, проекта за Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община
Елена;
Решение № 37 отменя Решение № 26/06.03.2014 година относно даване съгласие за
корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци,
собственост на община Елена, като незаконосъобразно, върнато за ново обсъждане в
Общински съвет – Елена със Заповед № ОАОЧ - 3013/21.03.2014 година на Областен
управител на област В. Търново;
Решение № 38 отменя Решение № 27/06.03.2014 година на Общински съвет Елена
относно даване съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна начина
на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр.
Елена, собственост на община Елена, като незаконосъобразно, върнато за ново
обсъждане в Общински съвет – Елена със Заповед № ОАОЧ - 3014/21.03.2014 година
на Областен управител на област В. Търново;)
30.04.2014 г. – присъствали са 15 общински съветници, отсъствали г-жа Росинка
Георгиева и г-жа Снежана Капинчева;
Приети са решения № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 от Протокол № 5
16.05.2014 г. – (тържествено заседание) присъствали са 16 общински съветници,
отсъствал г-н Мартин Трухчев;
Приети са решения № 46, 47, 48, 49 от Протокол № 6
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16.05.2014 г. – (извънредно заседание) присъствали са 16 общински съветници,
отсъствал г-н Мартин Трухчев;
Прието решение № 50 от Протокол № 7
12.06.2014 г. – присъствали са всички 17 общински съветници
Приети са решения № 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73 от Протокол № 8
РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
Основната дейност на Общинският съвет се извършва в постоянните комисии.
Всички заседания на комисиите са протичали в добра атмосфера, с активното участие
на всички съветници и компетентните разяснения на кмета на общината инж.Дилян
Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, специалисти от общинска
администрация.
ЗАСЕДАНИЯТА на постоянните комисии са проведени, както следва:
ПК „Бюджет, финанси и икономически въпроси” е провела 7 заседания и е
излязла пред Общинският съвет с 22 становища.
21.01.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов,
приети са 5 становища
10.02.2014 г. – присъствали 2-ма членове на комисията, отсъствали г-н Мартин
Трухчев, г-жа Снежана Капинчева и г-н Сашо Топалов. Поради липса на кворум
Постоянната комисия не можа да проведе заседание. Отложено бе за 11.02.2014 година.
11.02.2014 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Мартин Трухчев
и г-н Сашо Топалов, приети са 2 становища.
04.03.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов,
приети са 5 становища
26.03.2014 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-жа Снежана
Капинчева и г-н Сашо Топалов, приети са 2 становища
28.04.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов,
прието 1 становище.
15.05.2014 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Мартин Трухчев
и г-н Сашо Топалов, прието 1 становище.
11.06.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията г-н Сашо Топалов, приети са 6
становища.
ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” е провела 5
заседания и е излязла пред Общинският съвет с 16 становища.
22.01.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища.
10.02.2014 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Мартин Трухчев
и г-н Симеон Кънчев, прието 1 становище.
26.03.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища.
28.04.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъствала г-жа Росинка
Георгиева, приети са 4 становища.
10.06.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища.
ПК „Общинска собственост, земеделие и гори”е провела 6 заседания и е
излязла пред Общинският съвет с 13 становища.
21.01.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища.
10.02.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Симеон Кънчев,
прието 1 становище.
11.02.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище.
26.03.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Милко Моллов,
прието 1 становище.
28.04.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище.
11.06.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 7 становища.
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ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и
транспорт”е провела 4 заседания и е излязла пред Общинският съвет с 15 становища.
10.02.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието1 становище.
05.03.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Георги Пеев,
приети са 8 становища.
28.04.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища.
10.06.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища.
ПК „Хуманитарни дейности”е провела 8 заседания и е излязла пред
Общинският съвет с 13 становища.
22.01.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище.
10.02.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище.
11.02.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища.
04.03.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Георги Пеев,
прието 1 становище.
26.03.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Георги Пеев,
прието 1 становище.
28.04.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка
Георгиева, приети 3 становища.
15.05.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Стела ГорбановаВасилева, приети 2 становища.
10.06.2014 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище.
Проведено бе извънредно заседание на ПК„Общинска собственост, земеделие и
гори”: Общинските съветници от Постоянната комисия дадоха своето становище
относно внесеното искане от г-н Иван Любенов – управител на „Елена автотранспорт“
ЕООД гр.Елена за закупуване автобуси за нуждите на общинско дружество „Елена
автотранспорт“ ЕООД гр.Елена, с цел техническо и финансово оздравяване на
Дружеството.
През отчетния период Общинският съвет е решавал актуални проблеми на
общината и е подкрепял действията на общинската администрация в тази насока.
Всички заседания на Общинския съвет и на постоянните комисии са публични, но все
още е ограничено гражданското участие и инициативи, които в бъдеще следва да се
насърчават.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми господин Кмет,
Дами и господа,
Предоставям настоящата информация за сведение, мисля, че винаги до сега като
Председател на Общинският съвет съм реагирал адекватно, компетентно и с респект на
всяко заседание и няма да има промяна в стила на работата ми и през текущата година.
Тя ще бъде отговорна и съвестна, и в полза на всички граждани на Община Елена.
С уважение,

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет - Елена
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