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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 

 
О Т Ч Е Т 

 

за дейността на Общински съвет  – Елена и на неговите комисии  

за периода  01.01.2015 – 30.06.2015 година 

 

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. 

 Проведени са 7 заседания - 6 редовни и 1 тържествено, 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. 

Дейността на Общински съвет - Елена е достъпна за гражданите, но те не 

участват активно при обсъждането на важни за общината въпроси. На интернет 

страницата на общината се публикуват всички покани за заседания, проекти на 

нормативни документи и протоколите от проведените заседания на Общинският съвет. 

За разглеждане в заседанията на Общинският съвет са внесени 70 предложения.  

 По внесени материали от: 

- Кмета на Общината –  67 предложения; 

- Председателят на  Общинския съвет – 2  предложения; 

- Общински съветници –  1 предложение; 

Запазва се слабата активност от страна на общинските съветници по изготвяне 

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

Към Кмета на Общината бе отправено писмено питане от общински съветник, на 

което е отговорено по реда на чл.89, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 
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Взетите от Общински съвет – Елена решения са 78, условно могат да се обособят 

в следните направления: 

§ Приемане нормативна уредба на местно ниво и актуализация на 

съществуващата /наредби, програми, стратегии, планове, правилници и правила/: 

- Решение № 8 / 12.02.2015 г. относно приемане Програма за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2015 г. 

- Решение № 9 / 12.02.2015 г. относно приемане на Календар на културните 

събития и честванията на национални и местни празници в община Елена 

през 2015 г. 

- Решение № 10 / 12.02.2015 г. относно приемане на Календар на спортно-

туристическите събития в община Елена през 2015 г. 

- Решение № 12 /12.02.2015 г. относно изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена 

- Решение № 13 / 12.02.2015 г. относно приемане на Общински план за 

младежта за 2015 г. 

- Решение № 14 / 12.02.2015 г. относно приемане на План за действие на 

община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2015-2017 г. 

- Решение № 25 / 19.03.2015 г.относно приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 

2015 г. 

- Решение № 26 / 19.03.2015 г. относно приемане на краткосрочен план за 

енергийна ефективност на община Елена (2015-2016) с програма за неговото 

изпълнение 

- Решение № 34 / 23.04.2015 г. относно приемане на Годишен план за развитие 

на социалните услуги в община Елена през 2016 година 

- Решение № 52 / 11.06.2015 г. относно приемане на Общинска програма за 

закрила на детето в община Елена за 2015 г. 

- Решение № 53 / 11.06.2015 г.относно допълване на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г. 

- Решение № 66 / 25.06.2015 г. относно отмяна на действащата Общинска 

програма за управление на отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и 

приемане на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион 

Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община 

Елена. 

- Решение № 67 / 25.06.2015 г. отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на 

Общински съвет -Елена и допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2015 г. 

- Решение № 68 / 25.06.2015 г. приемане на Правила за ползването на мерите и 

пасищата на територията на община Елена 

- Решение № 69 / 25.06.2015 г. относно приемане на Годишен план за паша, 

определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за 

индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. 

§ Отчети, доклади и информации: 

- Решение № 1 / 22.01.2015 г. относно приемане Отчет за дейността на 

Общински съвет -Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 

31.12.2014 г.  

- Решение № 2 / 22.01.2015 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на 

Общински съвет Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 

31.12.2014 г. 

- Решение № 3 / 22.01.2015 г. относно приемане Отчет за изпълнението на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Елена през 2014 година  
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- Решение № 21 /19.03.2015 г. относно информация за изменение на 

общинския бюджет за четвърто тримесечие на 2014 г. 

- Решение № 22 / 19.03.2015 г. относно приемане на отчета за изпълнение на 

бюджета на Община Елена за 2014 г., отчет за изпълнение на 

инвестиционната програма за капиталови разходи за 2014 г., отчет за 

сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2014 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2014 г. 

- Решение № 23 / 19.03.2015 г. относно приемане на бюджетна прогноза за 

постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община 

Елена за периода 2016-2018 г. 

- Решение № 24 / 19.03.2015 г. относно приемане на Отчет за дейността на 

Домашен социален патронаж гр. Елена за 2014 г.  

- Решение № 32 / 23.04.2015 г. относно приемане информация за изменението 

на бюджета на община Елена за първото тримесечие на 2015 г. 

- Решение № 33 / 23.04.2015 г. относно обсъждане и приемане на докладите за 

осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства от 

читалищата на територията на община Елена през 2014 г. 

- Решение № 70 / 25.06.2015 г. относно приемане на доклад относно анализа на 

ситуацията и оценката на потребностите в Община Елена във връзка с 

разработването на Стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Велико Търново (2016-2020 г.) 

§ Управление и разпореждане с общинска собственост: 

- Решение № 28 / 19.03.2015 г. относно продажба на поземлен имот – частна 

общинска собственост в с. Яковци, представляващ придаваема част. 

- Решение № 29 / 19.03.2015 г. относно продажба на имот – частна общинска 

собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя. 

- Решение № 35 / 23.04.2015 г. относно откриване на процедура (публичен 

търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовири публична общинска собственост 

чрез предоставянето им под наем за срок до десет години. 

- Решение № 36 / 23.04.2015 г. относно определяне на пасищата, мерите и 

ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Елена 

за стопанската 2014 – 2015 г. 

- Решение № 56 / 11.06.2015 г. относно ползване на дървесина от общински 

горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, 

пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина. 

- Решение № 58 / 11.06.2015 г. относно извършване на сеч на дървесина в 

подотдел 311 „ц“ в землището на с. Костел във връзка с реализация на проект 

за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение 

по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони. 

- Решение № 59 / 11.06.2015 г. относно оценка на земеделска земя – общинска 

собственост, предоставена за ползване въз основа на актове по § 4 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

- Решение № 72 / 25.06.2015 г. относно предоставяне на помещения за целите 

на проект „Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по 

процедура „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

- Решение № 73 / 25.06.2015 г. относно определяне на имоти – частна 

общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане  
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§ Финанси и бюджет: 

- Решение № 11 / 12.02.2015 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 

2015 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 

2015 г.,Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015, 2016 и 2017 година  

- Решение № 65 / 25.06.2015 г. относно извършване на вътрешни 

компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на 

капиталовите разходи за 2015 г. на Община Елена във връзка с изпълнение 

на проект по мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

§ Устройство на територията: 

- Решение № 17 / 12.02.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот 

№193003 по КВС на землище с.Яковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

- Решение № 18 / 12.02.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

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

103050 по КВС на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

- Решение № 19 12.02.2015 г. относно включване на имот № 000350 по КВС на 

землище с.Палици в строителна граница на с.Палици 

- Решение № 20 /12.02.2015 г. относно одобряване на подробен устройствен 

план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и 

външно кабелно ел. захранване 1кV на имот № 086028 по КВС на землище 

с.Костел 

- Решение № 30 / 19.03.2015 г. относно включване на имоти № 036054 и № 

036064 по КВС на землище с. Беброво в строителна граница на с. Беброво 

- Решение № 31 / 19.03.2015 г. относно съгласие за извършване на корекция на 

имот № 000986, с НТП „Гори в земеделски земи“, местност „Трапа“ по КВС 

на землище гр. Елена и промяна на НТП на имоти №№ 113017 и 113016 по 

КВС, всичките собственост на община Елена 

- Решение № 38 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

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

151039 по КВС на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За мюсюлманско гробище“ и допълване на Програмата за 

управление и разпореждане с общински имоти за 2015 г. 

- Решение № 39 / 23.04.2015 г. относно даване разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото 

трасе на общински път VTR 1080 и контактни имоти по КВС на землище с. 

Тодювци в обхвата на свлачище № VTR13.72607.02 

- Решение № 40 / 23.04.2015 г. относно даване разрешение за изработване на 

проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнатото 

трасе на общински път VTR 2070 и контактни имоти по КВС на землище с. 

Руховци в обхвата на свлачище № VTR13.63495.01 

- Решение № 41 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

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

003025 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение – за „Семеен хотел и къщи за гости” 
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- Решение № 42 / 23.04.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

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

091002 по КВС на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” 

- Решение № 60 / 11.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с 

проектен № 208052 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново 

конкретно предназначение – за „Цех за сурово сушени месни продукти“. 

- Решение № 61 / 11.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

на проект Специализиран подробен устройствен план за застрояване за 

„Възстановяване и реконструкция на нарушена територия – депо за битови 

отпадъци в гр. Елена“. 

- Решение № 75 / 25.06.2015 г.относно отразяване на имот № 509.1 от плана на 

новообразуваните имоти по § 4 от Приходните и заключителните разпоредби 

(ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно ползване 

(НТП) и обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр. 

Елена. 

- Решение № 76 относно даване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – парцеларен план на засегнато трасе на 

общински път VTR 1079/ІІІ-662/ Елена – Лазарци – Мийковци и контактни 

имоти по КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище № 

VTR3.48057.01. 

- Решение № 77 / 25.06.2015 г. относно даване на разрешение за изработване 

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

024003 по КВС на землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 

- Решение № 78 относно даване разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – парцеларен план за корекция на външно 

водопроводно трасе на „Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция 

за водоснабдяване „Група Беброво“ до околовръстен полигон на 

„Синджирци“. 

§ Кандидатстване по проекти за външно финансиране 

- Решение № 71 / 25.06.2015 г. относно подаване на проектно предложение 

„Община Елена с грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура 

BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

§ Общински търговски дружества: 

- Решение № 47 / 11.06.2015 г. относно приемане годишния финансов отчет за 

2014 г. на „БУКОВЕЦ“ЕООД 

- Решение № 48 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет 

за 2014 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ЕООД 

- Решение № 49 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет 

за 2014 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ООД 

- Решение № 50 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет 

за 2014 г. на „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ-ЕЛЕНА“ЕООД – В 

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

- Решение № 51 / 11.06.2015 г. относно приемане на годишния финансов отчет 

за 2014 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ООД 

- Решение № 74 / 25.06.2015 г. относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху 2 бр. автобуси „Фолксваген ЛТ 46″ в полза на „Елена 

Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена. 
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§ Образование 

- Решение № 54 / 11.06.2015 г. 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 2015/2016 г. 

§ Култура  

- Решение № 43 / 15.05.2015 г. относно удостояване на д-р Йордана Илиева 

Шабанова със званието „Почетен гражданин на гр. Елена” 

- Решение № 44 / 15.05.2015 г. отнсно удостояване на г-н Любомир Йорданов 

Жупунов със званието „Почетен гражданин на гр. Елена” 

- Решение № 45 / 15.05.2015 г. относно удостояване на г-н Мартин Иванов 

Трухчев с едностранен плакет 

- Решение № 46 / 15.05.2015 г. относно удостояване на германската 

неправителствена хуманитарно – благотворителна организация Bulgarienhilfe 

в лицето на нейния представител, г-н Юрген Мюлер, с едностранен плакет 

§ Организационно оперативни 

- Решение № 4 / 22.01.2015 г. относно изплащане на допълнително 

възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2014 

година 

- Решение № 5 / 22.01.2015 г. относно изплащане на възнаграждения на 

общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани 

органи на Общинския съвет 

- Решение № 6 / 22.01.2015 г. относно изплащане на допълнителни 

възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати 

резултати за 2014 година 

- Решение № 7 / 22.01.2015 г. относно определяне размера на основните 

трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена 

- Решение № 15 / 12.02.2015 г. относно съгласуване на мандат и позиция по 

точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. В.Търново, насрочено за 12 март 2015 г. 

- Решение № 16 / 12.02.2015 г. относно промяна в капацитета на социална 

услуга „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът 

- Решение № 27 / 19.03.2015 г. относно определяне броя, вида, 

местонахождението и предназначението на общинските жилища. 

- Решение № 37 / 23.04.2015 г. относно предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на 

собственост – ОТЛОЖЕНО за разглеждане за следващо заседание. Кмета на 

общината следва да изиска мотивирано искане от началника на Общинска 

служба по земеделие гр.Елена, в което да бъдат представени основателни 

мотиви, защо точно с тези имоти следва да бъдат оземлени наследниците. 

- Решение № 55 / 11.06.2015 г. относно инициатива за откриване на социална 

услуга „Център за обществена подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.10.2015 г. 

- Решение № 57 / 11.06.2015 г. относно продажба на стояща дървесина на 

корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Стефка Петрова 

Петкова, пострадала от пожар на 29.11.2014 г. 

- Решение № 62 / 11.06.2015 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 редовно 

годишно събрание 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/43-Potcheten-grajdanin-d-r-Yordana-Ilieva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/43-Potcheten-grajdanin-d-r-Yordana-Ilieva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/44-Potcheten-grajdanin-Lubomir-Jupynov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/44-Potcheten-grajdanin-Lubomir-Jupynov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/45-Ednostranen-plaket-Martin-%D0%A2ryxchev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/45-Ednostranen-plaket-Martin-%D0%A2ryxchev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/4-izplachtane-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmet-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/4-izplachtane-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmet-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/4-izplachtane-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmet-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/5-dopalnitelno-vaznagrajdenie-obchtinski-savetnitci-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/5-dopalnitelno-vaznagrajdenie-obchtinski-savetnitci-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/5-dopalnitelno-vaznagrajdenie-obchtinski-savetnitci-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/6-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva-za-20141.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/6-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva-za-20141.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/6-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva-za-20141.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/7-opredeliane-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/7-opredeliane-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/16-promqna-v-kapaciteta-na-socialna-usluga-ddmui-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/16-promqna-v-kapaciteta-na-socialna-usluga-ddmui-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/27-opredeliane-obshtinski-jilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/27-opredeliane-obshtinski-jilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/37-predostaviane-zemi-OPF-sled-sadebno-reshenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/37-predostaviane-zemi-OPF-sled-sadebno-reshenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/37-predostaviane-zemi-OPF-sled-sadebno-reshenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
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- Решение № 63 / 11.06.2015 г. относно удължаване срок на учредена банкова 

гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за 

Народно читалище „Напредък – Елена – 1863″ гр. Елена 

- Решение № 64 / 11.06.2015 г. относно отпускане на еднократна парична 

помощ за подпомагане разходите за лечение. 

 

Всеки акт на Общинският съвет се поставя на определеното за целта място в 

сградата на общината и се публикува в сайта на Общината. 

Във връзка с упражнявания контрол от Областният управител върху приетите от 

Общински съвет - Елена актове със Заповед № ОАОЧ – 7396 / 16.07.2015 година на 

Областен управител на област Велико Търново бе върнато за ново обсъждане Решение 

№ 75 / 25.06.2015 г. по Протокол № 7 от 25.06.2015 г. на Общински съвет –Елена, като 

незаконосъобразно. С горецитираното решение Общинският съвет дава съгласие за 

отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 от Преходните 

и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от контактна зона, промяна на начина на трайно 

ползване (НТП) и обединяване на имоти №№ 000605 и 000606 по КВС на землище гр. 

Елена 

С Решение № 190 / 19.05.2015 г., постановено от Административен съд – 

гр.Велико Търново по Административно дело № 138 / 2015 г., постановено от 

Административен съд – гр.Велико Търново и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Съдът 

ОТМЕНИ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена, приета с Решение № 132 на Общински съвет –

Елена, в частта, в която съгласно т.20 от Приложение № 1 за използване на 

информационните табла в сградата на община Елена, е определена такса, както следва: 

за срок до 7 работни дни – 5 лева (т. 20.1); за срок до 30 дни – 15 лева (т. 20.2) и за срок 

над 30 дни – 0,50 лева, за всеки следващ ден (т. 20.3). 

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 01.01.2015 г. до 30.06.2015  г. са проведени общо 7 

заседания на Общински съвет – Елена, на които са приети 78 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: 

 

22.01.2015 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъствала г-жа Снежана 

Капинчева; 

Приети са решения  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 от Протокол № 1 

12.02.2015 г. – присъствали са всички 17 общински съветника.; 

Приети са решения  № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 от Протокол № 2 

19.03.2015 г. – присъствали са всички 17 общински съветника; 

Приети са решения  № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 от Протокол № 3 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/64-Otpuskane-pomosht-lechenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/64-Otpuskane-pomosht-lechenie.pdf
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23.04.2015 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-жа Росинка 

Георгиева и д-р Георги Пеев; 

Приети са решения  № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 от Протокол № 4 

15.05.2015 г. - тържествено заседание – присъствали са 14 общински съветника, 

отсъствали г-жа Магдалена Борисова, г-жа Пенка Цочева, г-н Мартин Трухчев; 

Приети са решения  № 43,44, 45, 46 от Протокол № 5 

11.06.2015 г. – присъствали са 14 общински съветника, отсъствали г-н Йордан 

Йорданов, г-жа Пенка Цочева, д-р Георги Пеев; 

Приети са решения  № 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 от 

Протокол № 6 

25.06.2015 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-жа Снежана 

Капинчева, д-р Георги Пеев; 

Приети са решения  № 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78 от Протокол  

№ 7 

 

РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

 

Комисиите заседават преди всяко заседание при предварителен дневен ред. След 

всяко заседание се изготвят становища по разгледаните предложения и се докладват на 

Общинският съвет. Комисиите на Общински съвет - Елена, като спомагателни органи 

приемат внесените проекти съгласно основното предложение или предлагат изменения 

и допълнения. 
 

ЗАСЕДАНИЯТА на постоянните комисии са проведени, както следва: 

 

 ПК „Бюджет, финанси и икономически въпроси”  е провела 6 заседания и е 

излязла пред Общинският съвет с 22 становища.  

21.01.2015 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

приети са 5 становища 

11.02.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища. 

17.03.2015 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-жа Снежана 

Капинчева и г-н Сашо Топалов, приети са 4 становища 

22.04.2015 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

приети са 2 становища 

10.06.2015 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-н Мартин Трухчев 

и г-н Сашо Топалов, приети 4 становища. 

24.06.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Сашо Топалов, 

приети са 4 становища. 

 ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и обществен ред” е провела 4 

заседания и е излязла пред Общинският съвет с 6 становища.  

21.01.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища. 

11.02.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становище. 

22.04.2015 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка 

Георгиева, прието 1 становище. 

09.06.2015 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, г-н Мартин Трухчев, прието 1 

становище. 

 ПК „Общинска собственост, земеделие и гори”е провела 6 заседания и е 

излязла пред Общинският съвет с 23 становища.  

21.01.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище. 

11.02.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища. 

17.03.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища. 

22.04.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища. 

10.06.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища. 

24.06.2015 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 5 заседания и е излязла пред Общинският съвет с 18 становища.  

10.02.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища. 

18.03.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища. 

22.04.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища. 

09.06.2015 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъствали г-жа Пенка Цочева 

и д-р Георги Пеев, приети са 2 становища. 

23.06.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища. 

 ПК „Хуманитарни дейности”е провела 6 заседания и е излязла пред 

Общинският съвет с 16 становища.  

10.02.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети 6 становища. 

18.03.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище. 

22.04.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-жа Росинка 

Георгиева, приети са 2 становища. 

 

15.05.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища. 

09.06.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Георги Пеев, 

приети са 3 становища. 

23.06.2015 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети 2 становища. 

 

Проведени бяха две извънредни заседания на: 

ПК„Общинска собственост, земеделие и гори”: Общинските съветници от 

Постоянната комисия дадоха своето становище относно отдаването под наем на имоти 

с НТП полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2014-2015 г., за които следва да се сключат договори за наем за една 

година в срок до 15 април 2015 година. 

ПК „Хуманитарни дейности“: Общинските съветници от Постоянната комисия 

Обявиха конкурс и определиха условия за финансово подпомагане на книгоиздаването 

и книгоразпространението в община Елена за 2015 година. 

 

 

Уважаеми  общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

 

В заключение ще отбележа, че през отчетния период работата на Общинският 

съвет се отличава с необходимата активност и отговорност от общинските съветници. 

Процентът на отсъствалите съветници от заседания на комисии и на Съвета е нисък, а 

отсъствията са по уважителни  причини. 

За отчетения период от време Общински съвет – Елена показа устойчиво 

развитие и стабилност.  

 

 

С уважение, 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет - Елена 
 

 


