
 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
Телефон/факс: 06151/25-57 web: obs.elena.bg
 
 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 49/30.08.2007г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9/30.08.2007г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 
неговите комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА  

 

РЕШИ :  
 

 
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 
 
 
 
 
 
 

 Председател на 
Общински съвет - Елена: 

 (Симеон Кънчев)



ОТЧЕТ  
  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НА НЕГОВИТЕ 

КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 г. – 30.06.2007 г. 
 
 
 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 

Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинския съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за 
дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателят на Общинския съвет. 

През първото шестмесечие на 2007 година Общински съвет – Елена е провел 6 
редовни заседания. 

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 42 предложения. 
От кмета на общината постъпилите предложения са 38. Председателят на Общинския 
съвет е внесъл за разглеждане в заседанията на съвета 3 предложения. Постоянната 
комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет – Елена е 
внесла в заседанията на съвета 1 предложениe. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Елена през отчетния 
период са 42. По-важните решения, които Общински съвет – Елена прие през периода 
са: 

1. Актуализация на нормативната база: 
- предложение за допълнение и изменение на Правилника за организацията и 

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

- промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Елена 

2. Общински бюджет и инвестиционна програма 
- Извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните 

параграфи, функции и обекти по поименен списък за финансиране на капиталовите 
разходи на Община Елена за 2006 г. 

С Решение №12/16.03.2007г.бе приет Отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2006 г. 

С последващо Решение № 13/16.03.2007 г. Общински съвет –Елена прие 
бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2007 г. 

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

продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг или конкурс 
- Утвърждаване на начална конкурсна цена, конкурсни условия, конкурсна 

документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ІІ-7, кв. 2 по плана на с. Бръчковци с площ от 1970 кв. м., при 
граници на имота: УПИ І-5, улица, дере. 

- Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация 
и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващ терен 
с площ от 712 кв.м. ПИ 77534.301.9, находящ се в с.Хъневци община Елена 

- Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация 
и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост – незастроени УПИ по 
плана на с.Майско 



- Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация 
и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващ терен 
с площ от 5967 кв.м. ПИ 27190.303.1 заедно с построените 9 бр. сгради със ЗП 728 кв.м. 
на ул.”Горни чукани” и незастроен ПИ 27190.98.28 с площ от 103 кв.м. на ул.”Горни 
чукани” гр.Елена /бивше Климатично училище/ 

- вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на 
територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство Буйновци във 
връзка със снабдяване на жителите от община Елена с дърва за огрев през 2007 година 

Отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост 
- взето решение за отдаване под наем на част от Обряден дом, находящ се на 

ул.”Ил.Макариополски” № 13 
- взето решение за отдаване под наем на част от застроен поземлен имот пл.№ 

368, в кв.70 по плана на гр.Елена 
- взето решение за отдаване под наем на сграда към лятно кино, находящо се в 

гр.Елена, ул.”Ил.Макариополски” № 30А  
- вземане на решение за отдаване на мери и пасища под наем на земеделските 

стопани от Общинския поземлен фонд 
4. Процедури за приватизация 
- откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 

невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин за 
хранителни стоки-западен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на 
ул.”Ст.Михайловски” № 69 в гр.Елена 

- откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
невключен в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин-
аператив -източен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул.”В.Левски” № 32-
36 в гр.Елена 

- Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен 
меморандум на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: Магазин за 
хранителни стоки-западен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на 
ул.”Ст.Михайловски” № 69 в гр.Елена 

- Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен 
меморандум на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: Магазин- 
аператив -източен, самостоятелен обект в сграда, находяща се на ул.”В.Левски” № 32-
36 в гр.Елена 

5. Устройство на територията 
- промяна предназначението на част от имот, пл.№ 88 по плана на гр.Елена, 

попадаща в УПИ ІV „За озеленяване”, кв.109 по плана на гр.Елена и преотреждане на 
целия имот, пл.№ 88 в УПИ „За нискоетажно жилищно застрояване” 

- даване съгласие от Общински съвет – Елена, за изработване на подробен 
устройствен план – План за улична регулация и имоти за обекти на публичната 
собственост, съгласно чл.16, ал.7 от Закона за устройство на територията, за 
кв.”Кантона” – с.Майско, община Елена  

6. Участие в проекти 
- Процедура по избор за отреждане на площадка за реализиране проект 

„Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци – Велико Търново, с регион на 
обслужване включващ общините от Сдружение „За чисти селища” Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица 

7. Екология 
- възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на три 

потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.  
 



8. Култура  
Със званието „Почетен гражданин на град Елена” през месец май са удостоени 

личности със значителен принос за архитектурния, стопанския и културния облик на 
град Елена. 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общинския съвет 
упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. 
На заседанието на 10.05.2007 г. е разгледан Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-
Елена от общинската администрация за 2006 година. От приетия Отчет за изпълнението 
на решенията за 2006 г. на Общински съвет – Елена е видно, че са приети 90 решения.  

С измененията на ЗМСМА от 25.08.2006 г. се въведе изискването определени 
решения на Общинския съвет да се приемат с поименно гласуване. За периода 
01.01.2007г.-30.06.2007 г. са проведени 28 броя поименно гласуване. Поименните 
гласувания се осъществяват по предвидения в Правилника ред – от място при поименно 
извикване и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”. 

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са предоставяни на 
общинските съветници своевременно. Решенията се изпращат на Кмета на общината в 
законоустановения 3- дневен срок. Протоколите от заседанията се изпращат в 7- дневен 
срок на Кмета на общината, Областния управител и Районната прокуратура за общ 
надзор. 

За периода 01.01.2007 г.-30.06.2007 г. Постоянните комисии към Общински 
съвет – Елена са провели 23 заседания, разпределени по комисии както следва: 

1. Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна 
политика”, в състав 5 члена с Председател г-жа Пенка Попова. Проведени са 4 
заседания, на които са разгледани 7 предложения. Взети са 7 становища, с които са 
изменени или допълнени постъпилите предложения. 

2. Постоянна комисия по „Здравеопазване, социални дейности, работа с децата и 
младежите, спорта и туризма”, в състав 5 члена, с Председател г-жа Кремена Славчева. 
Проведени са 3 заседания, на които са разгледани 3 предложения. Взети са 3 
становища. 

3. Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, в състав 5 
члена, с Председател г-н Йордан Василев. Проведени са 2 заседания, на които са 
разгледани 2 предложения. Взети са 2 становища. 

4. Постоянна комисия по „Местно самоуправление, нормативна, уредба, 
регионална политика, евроинтеграция”, в състав 5 члена, с Председател инж.Георги 
Аргиров. Проведени са 5 заседания, на които са разгледани 20 предложения. Взети са 
20 становища, с които са изменени или допълнени постъпилите предложения. 

5. Постоянна комисия по”Общинска собственост, земеделие и гори”, в състав 5 
члена, с Председател г-н Стоян Николов. Проведени са 5 заседания, на които са 
разгледани 20 предложения. Взети са 20 становища, с които са изменени или 
допълнени постъпилите предложения. На проведените заседания Постоянната комисия 
е направила едно предложение относно продажба на имот собственост на МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов – Елена” ЕООД  

6. Постоянна комисия по „Устройство на територията, опазване на околната 
среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”, в състав 5 члена, с Председател 
г-н Милко Моллов. Проведени са 4 заседания, на които са разгледани 6 предложения. 
Взети са 6 становища. 

Проведените заседания на Постоянните комисии през периода 01.01.2007 г.-
30.06.2007 г. са 23 на които са разгледани 58 предложения. 



 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ

ОБСЪДЕНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. “Бюджет, финанси, икономическа и 
инвестиционна политика” 4 7 

2. 
“Здравеопазване социални дейности, 
работа с децата и младежите, спорта и 
туризма” 

3 3 

3. 
“Местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика, 
евроинтеграция” 

5 20 

4. Образование, култура и 
вероизповедания” 2 2 

5. “Общинска собственост, земеделие и 
гори ” 5 20 

6. 
“Устройство на територията, опазване 
на околната среда и водите, 
благоустрояване, комунални дейности” 

4 6 

 ОБЩО: 23 58 
 
Най-много са проведените заседания от Постоянните комисии по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция” и 
„Общинска собственост, земеделие и гори” – за отчетния период са провели по 5 
заседания, на които са разгледали и най-много предложения – по 20 за всяка Постоянна 
комисия. 

През първото шестмесечие на 2007 година Общински съвет – Елена е провел 6 
редовни заседания. Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно. 
Отсъствието от заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, 
заболяване, отсъствие от града и др./ 

Присъствието на общинските съветници в заседания на общински съвет и 
постоянни комисии през периода 01.01.2007 г.-30.06.2007 г. е както следва: 

 

в заседания на ОбС в заседания на комисии 
№  

име 

присъствие отсъствия присъствие отсъствия 
1. 

Симеон Кънчев 6 - 23 -

2. Лазар Костов 5 1 23 -
3. Анастасия Тонева-Пеева 2 4 1 5
4. 

инж.Георги Аргиров 
6 - 10 -

5. Петър Коев 6 - 3 2
6. Милко Моллов 4 2 6 1
7. 

Пенка Попова  
6 - 9 -

8. 
Диана Иванова 

6 - 7 -

9. Стоян Николов  6 - 9 -



10. 
Кремена Славчева 

1 5 1 7

11. 
Йордан Василев 

6 - 5 -

12. инж.Иван Маринов 4 2 7 1
13. 

д-р Даниела Лаловска  
2 4 7 1

14. 
инж.Дилян Млъзев 

- 6 - 6

15. Красимир Николов 6 - 7 -
16. Зехра Салиева 5 1 5 -
17. Исмаил Мустафов 6 - 10 -

 
През периода 01.01.2007 г.- 30.06.2007 г. в деловодството на Общински съвет - 

Елена е получена призовка от Административен съд Велико Търново Против Решение 
№ 37/27.06.2007 г. относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 
тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с АОС 463/23.05.2006г. и АОС 471/21.06.2006г., представляващ терен с площ 
от 5967 кв. м. ПИ 27190.303.1 заедно с построените 9 бр. сгради със ЗП 728 кв. м. на ул. 
“Горни чукани”, гр. Елена и незастроен ПИ 27190.98.28 с площ от 103 кв. м. на ул. 
“Горни чукани”, гр. Елена (бивше Климатично училище). 

Периода 01.01.2007 г. - 30.06.2007 г. се характеризира със системна и динамична 
работа от Общински съвет – Елена и неговите комисии. Общинските съветници 
работиха ползотворно и вземаха решения след проведени дебати в полза на Община 
Елена. 


