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

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

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. съгласно чл.27, ал.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

Уважаеми колеги – общински съветници,
Уважаеми кметове, госпожи и господа!
Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на
община Елена, осъществяващ своите правомощия въз основа 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.
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за
дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация заседанията се
свикват от неговия председател. Поканата за заседанието съдържа деня, часа, мястото и
проекта за дневния ред. Изпраща се с материалите на общинските съветници наймалко 3 работни дни преди датата на заседанието. Същите се оповестяват на интернет
страницата на Община Елена.
Редовно в заседанията на съвета вземат участие кмета на община Елена, като
основен вносител на предложенията, заместник-кмета по Икономическата дейност на
общината, секретаря на общината, директори на дирекции, експерти в общинска
администрация.
Присъстват част от кметовете на кметства и кметските наместници на
територията на община Елена.
През отчетния период няма промяна в състава на Общинският съвет и в
Постоянните комисии към него.
През изтеклия период са проведени 8 редовни заседания на Общинският съвет,
от които едно тържествено, на което бяха връчени две почетни звания и един
едностранен плакет. Отличията бяха връчени тържествено на 21 май Празник на град
Елена.
Няма заседание, което да е отложено поради липса на кворум. Всички заседания
на Общинския съвет са проведени открито, като е осигурена възможност гражданите да
присъстват в работата му.

На заседанията са разгледани 90 предложения, от които внесени:
- от Председателя на Общинския съвет – 4 бр.
- от Кмета на Община Елена – 86 бр.
От вносителя има едно оттеглено предложение:
 Предложение с вх. № РД.01.02 – 28 / 16.02.2018 г. относно отмяна на
действаща и приемане на нова Наредбата за опазване на обществения ред в община
Елена, с цел спазване изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
На заседание на Общински съвет – Елена, проведена на 25.01.2018 г.,
общинските съветници отложиха за следващо заседание:
 Предложение с вх. № РД.01.02 – 14 / 19.01.2018 г. относно отмяна на
действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община
Елена, поради необходимост от по-задълбочен прочит и прецизиране на текстовете в
Наредбата. По-ясно регламентиране на административно наказателните мерки.
На заседание на Общински съвет – Елена, проведена на 31.05.2018 г.,
общинските съветници отложиха за следващо заседание:
 Предложение с вх. № РД.01.02 – 71 / 25.05.2018 г. относно промени в
маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата
на община Елена, за да се изслушат становищата на останалите кметове на засегнатите села
и управителя на общинското дружество.
Към Кмета на Общината чрез Председателя на Общинският съвет бяха
отправени две писмени питания от общински съветници:
 от г-жа Анастасия Тонева-Пеева с вх. № РД.01.06-42 / 24.10.2017 г., 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;
 от г-жа Богдана Пеева с вх. № РД.01.06-14/19.04.2018 г. Питането бе включено
в дневния ред на предстоящата сесия, на която г-жа Богдана Пеева оттегли своето
питане с мотив, че вече има отговор.
Приети са 93 решения, свързани с:
– 8 (8, 9, 21, 28, 29, 61, 62, 78)
и допълнение на планове, програми, стратегии, отчети, доклади – 19
(3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 77)
общински бюджет и инвестиционна програма – 13 (1, 2, 7 15, 16, 17, 18, 19, 27,
43, 56, 57, 80)
– 14 (24, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 50, 51,
84, 85, 86, 87, 88)
проекти – 4 (49,75, 82, 83)
устройство на територията – 13 (14, 41, 42, 55, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93)
– 3 (58, 59, 60)
– 2 (36, 52)
– 6 (63, 64, 65, 66, 67, 74)
– 11 (25, 26, 35, 40, 53, 54, 68, 69, 76, 79, 81)
В изпълнение чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация всички решения, касаещи общинската собственост, бюджета на
общината, местните такси и други въпроси, посочени в Закона, са приети с поименно
гласуване.
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 Общинския съвет се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се
изисква от Закона.
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Няма върнати решения от Областния управител на област Велико Търново във
връзка с упражнявания контрол върху приетите от Общински съвет - Елена актове.
С Решение № 6 / 31.01.2018 г., постановено от Административен съд – гр.Велико
Търново по Административно дело № 845 / 2017 по описа на Административен съд
гр.Велико Търново и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Съдът ОТМЕНИ, като
незаконосъобразни разпоредбите на чл. 63, ал. 3 и чл. 85, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена,
влязло в законова сила на 19.02.2018 година.
ХРОНОЛОГИЯ
НА
ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ЗАСЕДАНИЯ на Общинския съвет са проведени на следните дати:
25.01.2017 г. – присъствали са 17 общински съветника.
Приети са решения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 от
Протокол № 1 / 25.01.2018 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-жа Богдана
Пеева, г-н Лазар Костов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Сашо Топалов, г-н Йордан
Йорданов.
22.02.2018 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-н Мартин Трухчев,
г-н Милко Моллов.
Приети са решения № 21, 22, 23, 24, 25 и 26 от Протокол № 2 / 22.02.2018 г.
Изказвания по внесените предложения не са постъпили.
29.03.20185 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали заместникпредседателя на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов, г-н Мартин Трухчев;
Приети са решения № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 от
Протокол № 3 / 29.03.2018 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от д-р Стела
Горбанова – Василева, д-р Магдалена Илиева-Гайдарова, г-н Йордан Йорданов,
г-жа Богдана Пеева, г-н Стефан Минчев, г-н Милко Моллов.
Отправено бе питане от г-жа Анастасия Тонева-Пеева, на което бе даден отговор.
26.04.2018 г. – присъствали са 15 общински съветника, отсъствали г-н Мартин Трухчев,
г-н Йордан Йорданов.
Приети са решения № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 от
Протокол № 4 / 26.04.2018 г.
Изказвания и въпроси по постъпилите предложения са направени от г-жа Богдана
Пеева, г-н Сашо Топалов, г-жа Анастасия Тонева-Пеева, г-н Стефан Минчев,
г-н Милко Моллов.
10.05.2018 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства г-жа Богдана Пеева;
Приети са решения № 58, 59 и 60 от Протокол № 5 / 10.05.2018 г. /тържествена сесия/
Изказвания по постъпилите предложения не са направени. Всички предложения са
приети единодушно.
31.05.2018 г. – присъствали са всички 17 общински съветника.
Приети са решения № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74 от Протокол
№ 6 / 31.05.2018 г.
Изказвания по постъпилите предложения са направени от г-жа Богдана Пеева, г-н Сашо
Топалов, г-н Стефан Минчев, г-жа Снежана Капинчева.
14.06.2018 г. – присъствали са 17 общински съветника;
Приети са решения № 75 и 76 от Протокол № 7 / 14.06.2018 г.;
Изказване е постъпило от г-жа Богдана Пеева.
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28.06.2018 г. – присъствали са 16 общински съветника, отсъства д-р Магдалена
Гайдарова-Василева.
Приети са решения № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93 от
Протокол № 8 / 28.06.2018 г.
Изказвания постъпиха от г-жа Богдана Пеева, г-н Сашо Топалов, г-н Стефан Минчев.
РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
Значителна работа преди провеждането на заседанията на Общинският съвет се
извършва в заседанията на Постоянните комисии.
Редовно в заседанията вземат участие кмета на общината, председателя на
Общинският съвет, заместник-председателят на Общинският съвет, заместник
кметовете на общината, специалисти от общинска администрация.
Становищата в Комисиите се приемаха със съответното гласуване и с
необходимото по закон мнозинство.
Присъствието на общинските съветници на заседанията се характеризира в
значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите при вземане на решенията.
Отсъствията са по изключение и по уважителни причини.
Постоянна комисия по „Бюджет и финанси” в състав 5 члена с Председател
г-н Стефан Минчев.
24.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 10 становища;
Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилото
предложение от Управителя на „Елена автотранспорт“ за промени в утвърдените
маршрутни разписания, изразяващи се в преустановяване изпълнението на определени
курсове по конкретни линии от общинската транспортна схема, поради това, че същите
носят значителни загуби на търговското дружество.
Становището на Комисията е да не се престъпва към прибързани действия, Управителя
да предостави подробни справки за всяка линия, да се вземе под внимание мнението на
кметските наместници, като се насрочи съвместна среща. Да се обмислят варианти за
да се вземат конструктивни решения.
От г-н Сашо Топалов постъпи препоръка за внасяне на предложение за
увеличаване с 10 %, възнаграждението на общинските съветници за участие в
заседанията на Постоянните комисии и заседания на Общинският съвет, за следващото
заседание.
Мотивът за предложеното увеличение, е че с промяната в Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 година е увеличен размера на минималната работна
заплата. В тази връзка е редно да бъде увеличено възнаграждението и на общинските
съветници, които току що подкрепиха увеличението на възнагражденията на кметовете
с 10 %. Предложението е съответно за увеличение в размер на 10 % т.е. за участие в
заседание на Постоянна комисия възнаграждението от 70 лв. да стане 80 лв. и за
участие в заседание на Общински съвет Елена от 90 лв. да стане 100 лв.
21.02.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев,
прието е 1 становище;
Общинските съветници от Постоянната комисия повторно разгледаха
предложението от Управителя на „Елена автотранспорт“ за промени в утвърдените
маршрутни разписания, изразяващи се в преустановяване изпълнението на определени
курсове по конкретни линии от общинската транспортна схема, поради това, че същите
носят значителни загуби на търговското дружество.
Становището на Комисията, е че подкрепят направеното предложение от
Управителя на дружеството за промени в утвърдената общинска транспортна схема.
28.03,.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев,
приети са 3 становища;
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25.04.2018 г. – присъствали 3-ма членове на комисията, отсъстват г-н Йордан Йорданов
и г-н Мартин Трухчев, приети са 4 становища;
30.05.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища;
13.06.2018 г. – съвместно заседание с ПК“Устройство на територията“ на което
присъстват 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов, прието 1
становище;
27.06.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища;
Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности” в състав 5 члена,
с Председател д-р Магдалена Илиева-Гайдарова.
23.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
Дебатите бяха насочени към заложения нисък размер на туристическата такса, гн Лазар Костов внесе предложение размера на туристическата такса да бъде завишен от
13 хил. лв. на 20 хил.лв. Това да стане за сметка на субсидията, която община Елена
дава за организацията на Празника на „Еленския бут“. След гласуването
предложението не бе прието.
27.03.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
24.04.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
Постоянна комисия по „Местно самоуправление” в състав 5 члена, с
Председател д-р Стела Горбанова-Василева.
24.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
21.02.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 4 становища;
28.03.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
25.04.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
30.05.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становище;
13.06.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
27.06.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3становища;
Постоянна комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ в състав 5
члена с Председател г-жа Богдана Пеева.
23.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
При разглеждането на бюджета на общината за 2018 г. от г-жа Анастасия
Тонева-Пеева постъпи предложение в т. 4.3.2.1 от проекта за решение да се извърши
преразпределение на средствата, като от спортен клуб по колоездене „Велоклуб Сокол
1928“ се вземат 1 000 лв. и се предоставят на спортен клуб по джудо „ИПОН-87“.
Мотивът й за това, е че клуба по колоездене е създаден миналата година, за момента
нямат спортни постижения, а клуба по джудо прославя града, както на национално така
и на световно ниво. След проведеното гласуване внесеното предложение бе подкрепено
с 5 гласа „за“.
21.02.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилата жалба с
вх. № РД.01.06-3 / 12.02.2018 г. от жители на с. Каменари и с. Бойковци за съдействие
относно проблем свързан с превоза на децата им от селата Каменари и Бойковци до гр.
Елена, където те получават необходимото качество на образование в
СУ“Ив.Момчилов“, а не до най-близкото училище ОУ“Христо Ботев“ с. Беброво,
където учениците се обучават в слети паралелки.
Становището на Комисията, е че е спазена разпоредбата на Закона, като е
осигурен безплатен транспорт до най-близкото населено място, където има училище.
Правото на децата за свободен достъп до образование не е отнето.
27.03.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилата от
кмета на общината обява за провеждане на конкурс за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена.
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Приемат посочената дата на провеждане на конкурса, условията за участие и крайния
срок за приемане на проектите, като предлагат в условията при подаване на проектните
предложения да се добави и представяне на разходооправдателен документ.
24.04.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
09.05.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства д-р Магдалена
Илиева-Гайдарова, приети са 2становища;
Постоянна комисия по ”Общинска собственост”, в състав 5 члена, с
Председател г-н Йордан Йорданов.
24.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 3 становища;
21.02.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Милко Моллов,
приети са 2 становища;
28.03.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 7 становища;
25.04.2014 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Йордан Йорданов,
приети са 3 становища;
30.05.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, прието 1 становище;
27.06.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
Постоянна комисия по „Устройство на територията”, в състав 5 члена, с
Председател г-жа Пенка Цочева.
23.01.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 2 становища;
Общинските съветници от Постоянната комисия разгледаха постъпилото
предложение от Управителя на „Елена автотранспорт“ за промени в утвърдените
маршрутни разписания, изразяващи се в преустановяване изпълнението на определени
курсове по конкретни линии от общинската транспортна схема, поради това, че същите
носят значителни загуби на търговското дружество.
Становището на Комисията е да не се престъпва към прибързани действия, Управителя
да предостави подробни справки за всяка линия, да се вземе под внимание мнението на
кметските наместници, като се насрочи съвместна среща. Да се обмислят варианти за
да се вземат конструктивни решения.
27.03.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев,
приети са 2 становища;
24.04.2018 г. – присъствали 4-ма членове на комисията, отсъства г-н Мартин Трухчев,
прието 1 становище;
30.05.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 5 становища;
13.06.2018 г. – съвместно заседание с ПК “Бюджет и финанси“, на което присъстваха 4ма членове на комисията, отсъства г-н Феим Ембиев, прието 1 становище;
27.06.2018 г. – присъствали 5-ма членове на комисията, приети са 6 становища;
Уважаеми общински съветници,
Представям настоящия Отчета за дейността на Общинският съвет и неговите
Постоянни комисии през първото полугодие на 2018 г. за информация и се надявам с
диалог да коригираме нашите грешки, за да вървим напред в изпълнение на
задълженията си на общински съветници.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА

Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и неговите комисии 01.01.2018 - 30.06.2018 г. 6

