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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 106/26.07.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 9/26.07.2012 г. 
 
 

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска 
администрация за периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г. 
 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена за 

периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г. съгласно Приложение № 1. 
 

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 



Приложение № 1 
 

№ на решение / дата Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 1  / 07.11.2011 Избор на Председател на Общински съвет – 
Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 2 / 18.11.2011 г.  Избор на временна комисия за подготовка на 
Проект на Правилник за организацията и 
дейността на Общинският съвет – Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 3 / 18.11.2011 г.  Закриване на кметство с. Палици и кметство с. 
Каменари, община Елена 

изпълнено Отразено в структурата на ОбА и трудовите 
правоотношения с бившите кметове на 
кметства. 

Решение № 4 / 18.11.2011 г.  Определяне на трудовите възнаграждения на 
кмета на общината и кметовете на кметства в 
община Елена 

изпълнено Отразено в поименното разписание на 
длъжностите на ОбА Елена. 

Решение № 5 / 18.11.2011 г.  Определяне нов състав на Комисията по чл. 
25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 6 / 18.11.2011 г.  Актуализиране състава на Местна комисия за 
обществен ред и сигурност 

изпълнено 
 

Представителите на ОбА участват в 
заседанията на МКОРС. 

Решение № 7 / 18.11.2011 г.  Актуализиране състава на Областния съвет за 
развитие на област Велико Търново 

изпълнено Представителите на община Елена участват в 
заседанията на Областния съвет за развитие 
на област Велико Търново. 



Решение № 8 / 18.11.2011г.  Награждаване с парична награда на Калина 
Георгиева Стефанова за високо спортно 
постижение – световна титла в категория до 56 
кг на 35-то първенство на планетата по самбо 
за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през 
ноември 2011 г. 

изпълнено Паричната награда е изплатена. 

Решение № 9 / 08.12.2011 г.  Избор на заместник председател на Общински 
съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 10 / 08.12.2011 г.  Определяне на представители на община 
Елена в сдружения 

изпълнено Представителите на община Елена участват в 
работата на сдруженията. 

Решение № 11 / 08.12.2011 г.  Даване съгласие за внасяне предложение в 
Министерски съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от 
Кодекса за социално осигуряване 

изпълнено Предложението е внесено в Министерски 
съвет. 

Решение № 12 / 08.12.2011 г.  Отпускане на парична помощ за 
транспортиране на покойник до Република 
България 

изпълнено Помощта е изплатена в определения размер. 

Решение № 13 / 21.12.2011 г.  Извършване на промени между разходните 
параграфи, функциите, източниците на 
финансиране и обектите в Инвестиционната 
програма за капиталовите разходи на община 
Елена за 2011 г. – вътрешни компенсирани 
промени към 12.12.2011 г. 

изпълнено Отразено в Инвестиционната програма за 
2011 г. Разходите извършени в съответствие с 
направените промени. 

Решение № 14 / 21.12.2011 г.  Допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Елена 

в процес на изпълнение Таксите и цените на услугите се начисляват и 
събират в съответствие с направените 
промени. 



Решение № 15 / 21.12.2011 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 2012 г. 

в процес на изпълнение Таксата за битови отпадъци се начислява и 
събира в съответствие с определения размер. 

Решение № 16 / 21.12.2011 г.  Приемане на Общинска програма за 
управление дейностите по отпадъците с план 
на действие 2011 – 2015 г. 

в процес на изпълнение Публикувана на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 17 / 21.12.2011 г.  Именуване на общински музей и приемане на 
Правилник за устройството и дейността на 
Музей на Възраждането „Иларион 
Макариополски” – гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 18 / 21.12.2011 г.  Определяне съставa на Местната комисия по 
Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове 

изпълнено Представителите на ОбА участват в 
заседанията на комисията. 

Решение № 19 / 21.12.2011 г.  Попълване състава на комисията за 
картотекиране на нуждаещите се от жилища 
лица и семейства на територията на община 
Елена 

изпълнено Издадена заповед на кмета на община Елена 
за определяне състава на комисията. 

Решение № 20 / 21.12.2011 г.  Предоставяне на дърва за огрев на „МБАЛ „Д-
р Димитър Моллов – Елена” ЕООД за 
отоплителен сезон 2011-2012 г. от общински 
горски територии 

изпълнено Осигурени необходимите количества дърва за 
огрев за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – 
Елена ” ЕООД в рамките на определения 
лимит. 

Решение № 21 / 21.12.2011 г.  Продажба на предаваема част – общинска 
собственост 

изпълнено Сключен договор за продажба, средствата са 
постъпили по бюджета на общината. 

Решение № 22 / 21.12.2011 г.  
 

Продажба на предаваема част – общинска 
собственост 

изпълнено Сключен договор за продажба, средствата са 
постъпили по бюджета на общината. 



Решение № 23 / 21.12.2011 г.  
 

Отдаване под наем на част от имот публична 
общинска собственост, помещение за 
стоматологичен кабинет в с. Константин 

изпълнено Проведена процедура, сключен договор за 
наем. 

Решение № 24 / 21.12.2011 г.  
 

Отдаване под наем на павилион, разположен в 
двора на СОУ „Иван Момчилов“, гр. Елена 

изпълнено Проведена процедура, сключен договор за 
наем. 

2012г. 

Решение № 1 / 19.01.2012 г.  Приемане Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Публикуван на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 2 / 19.01.2012 г.  
 

Приемане на Стратегия за управление на 
общинската собственост за периода 2011-2015 
година 

в процес на изпълнение Публикувана на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 3 / 19.01.2012 г.  
 

Приемане на структура на общинската 
администрация и дейностите към нея 

в процес на изпълнение Утвърдено длъжностно разписание. 
Устройствените документи са в процес на 
разработване поради отложено влизане в сила 
на нормативните актове от 01.07.2012 г. 

Решение № 4 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на заместник председател на Общински 
съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 



Решение № 5 / 19.01.2012 г.  
 

Даване съгласие, при условията и реда на чл. 
192, ал. 3 от Закона за устройство на 
територията, за учредяване право на 
прокарване и право на преминаване на два 
кабела по 1 kV до имот № 062106 и имот № 
062081 по КВС на землище с. Илаков рът, по 
трасето на общински водопровод 
“Допълнително водоснабдяване на група 
Илаков рът и водопровод за с. Лазарци” 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 

Решение № 6 / 19.01.2012 г.  
 

Предоставяне за безвъзмездно управление на 
части от имот- публична общинска 
собственост 

изпълнено Сключен договор за срок от една година. 

Решение № 7 / 19.01.2012 г.  
 

Предоставяне за безвъзмездно управление на 
част от имот- публична общинска собственост 

изпълнено Сключен договор за срок от една година. 

Решение № 8 / 19.01.2012 г.  
 

Определяне състава на Постоянните комисии 
към Общински съвет Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 9 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на председател на Постоянната комисия 
по Бюджет финанси и икономически въпроси 
към Общински съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 10 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на председател на Постоянната комисия 
по Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред към Общински съвет 
Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 11 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на председател на Постоянната комисия 
по Устройство на територията комунално-
битово обслужване, екология и транспорт към 
Общински съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 12 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на председател на Постоянната комисия 
по Общинска собственост, земеделие и гори 
към Общински съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 



Решение № 13 / 19.01.2012 г.  
 

Избор на председател на Постоянната комисия 
по Хуманитарни дейности към Общински 
съвет – Елена 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 14 / 19.01.2012 г.  
 

Освобождаване от длъжност на управителя на 
МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена“ ЕООД 
и избор на управител на дружеството до 
провеждането на конкурс 

изпълнено Сключен Договор за управление  с 
новоизбрания управител. 

Решение № 15 / 17.02.2012 г.  
 
 

Приемане на отчет за изпълнението на 
Програмата за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост за 2011 
година 

изпълнено Отчетът публикуван на сайта на Общински 
съвет Елена. 

Решение № 16 / 17.02.2012 г.  
 

Приемане на Програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2012 година 

в процес на изпълнение Публикувана на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 17 / 17.02.2012 г.  
 

Приемане бюджета на община Елена, 
Инвестиционната програма за финансиране на 
капиталовите разходи и извънбюджетните 
сметки и фондове за 2012 година 

в процес на изпълнение При изпълнението на бюджета се спазват 
принципите, приоритетите и лимитите, 
определени с решението на Общински съвет 
Елена. Инвестиционната програма е в процес 
на изпълнение. 

Решение № 18 / 17.02.2012 г.  
 

Даване съгласие за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по Оперативна 
програма „Регионално развитие“, схема 
„Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите“ 

изпълнено Подадено проектно предложение по схема 
„Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите“ на ОПРР. Получено одобрение 
за финансиране на стойност 486 164 лв. 
Предстои сключване на договор. 

Решение № 19 / 17.02.2012 г.  
 

Промяна в Решение № 3 / 19.01.2012 г. изпълнено Промените отразени в длъжностното 
разписание на ОбА. 



Решение № 20 / 17.02.2012 г.  
 

Осигуряване на средства от бюджета за 2012 г. 
за подпомагане на терминално болни лица с 
постоянен адрес в Община Елена, настанени в 
„Хоспис Елена” ЕООД 

в процес на изпълнение Средствата се превеждат редовно, съобразно 
определения лимит. 

Решение № 21 / 17.02.2012 г.  
 

Обособяване на имот с площ 20 дка от имот № 
046036 по КВС на землище с. Майско за 
изграждане на спортно съоръжение – 
футболно игрище 

в процес на изпълнение В ход са устройствени процедури и 
подготовка на проектно предложение за 
кандидатстване по мярка 321 на Програмата 
за развитие на селските райони. 

Решение № 22 / 17.02.2012 г.  
 

Обединяване на имот № 000593 по КВС на 
землище с. Константин с част от имот № 
153027 

в процес на изпълнение  В ход са устройствени процедури и 
подготовка на проектно предложение за 
кандидатстване по мярка 321 на Програмата 
за развитие на селските райони. 

Решение № 23 / 17.02.2012 г.  
 

Даване съгласие, при условията и реда на чл. 
192, ал.3 от Закона за устройство на 
територията, за учредяване право на 
преминаване на кабел 20 kV по оста на част от 
общински път VTR 3093 (номера в КВС на 
землище с. Беброво № 000971 и № 000946), с 
дължина на трасето 1585 м. 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 

Решение № 24 / 17.02.2012 г.  
 

Даване на съгласие за учредяване право на 
преминаване, за прокарване на кабелно трасе 
20 kV и отказ да се учреди право на 
преминаване на кабелно трасе 20 kV в 
урбанизираната територия на гр. Елена 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 

Решение № 25 / 17.02.2012 г.  
 

Утвърждаване на начална тръжна цена, 
тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имоти – частна 
общинска собственост 

изпълнено Проведена процедура, сключени договори. 
Средствата са постъпили по бюджета на 
общината. 

Решение № 26 / 13.03.2012 г.  
 

Приемане отчета за изпълнение на бюджета на 
община Елена за 2011 г. 

частично изпълнено Не са предприемани действия по обжалване 
на наложената санкция от 55 275 лв. 



Решение № 27 / 13.03.2012 г.  
 

Откриване на процедура за приватизация на 
обособена част от имуществото на „Елена 
автотранспорт“ ЕООД, гр. Елена (източна 
колонада) 

изпълнено Изготвени правен анализ, информационен 
меморандум и приватизационна оценка. 
Внесени за одобрение от Общински съвет 
Елена. 

Решение № 28 / 13.03.2012 г.  
 

Откриване на процедура за приватизация на 
обособена част от имуществото на „Елена 
автотранспорт“ ЕООД, гр. Елена (складово 
помещение) 

изпълнено Изготвени правен анализ, информационен 
меморандум и приватизационна оценка. 
Внесени за одобрение от Общински съвет 
Елена. 

Решение № 29 / 13.03.2012 г.  
 

Даване съгласие за подписване на 
споразумение за сътрудничество във връзка с 
проект „И аз имам семейство“ 

изпълнено Подписано споразумение. Проектът е в 
процес на изпълнение. 

Решение № 30 / 13.03.2012 г.  
 

Одобряване на споразумение за 
сътрудничество между общините Елена, 
Лясковец и Златарица във връзка с 
кандидатстване по схема „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите“ на 
ОПРР 

изпълнено Подписано споразумение с общините 
Златарица и Лясковец. Подадено проектно 
предложение по схема „Подкрепа за развитие 
на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите“ на ОПРР. 
Получено одобрение за финансиране на 
стойност 486 164 лв. Предстои сключване на 
договор. 

Решение № 31 / 13.03.2012 г.  
 

Допълнение към Решение № 23/17.02.2012 
година 

изпълнено Допълнението е отразено при изпълнение на 
основното решение. 

Решение № 32 / 13.03.2012 г.  
 

Определяне размер на режийни разноски, 
съгласно Правилника за прилагане на Закона 
за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове 

в процес на изпълнение Определеният размер се начислява в 
съответните случаи. 

Решение № 33 / 13.03.2012 г.  Избор на общински съветници, които да бъдат 
включени в състава на Комисията по 
провеждане на търговете и конкурсите 

в процес на изпълнение При провеждане на процедури, в състава на 
комисията се включват определените 
общински съветници. 



Решение № 34 / 13.03.2012 г.  
 

Подписване на договор за поръчителство на 
издадена банкова гаранция на „Елена-
Автотранспорт“ ЕООД гр.Елена 

изпълнено Подписан договор за поръчителство. 

Решение № 35 / 06.04.2012 г.  
 
 

Приемане на Краткосрочен план за енергийна 
ефективност на община Елена 2012-2013 г. с 
Програма за неговото изпълнение 

в процес на изпълнение Публикуван на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 36 / 06.04.2012 г.  
 

Допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Елена 

в процес на изпълнение Таксите и цените на услугите се начисляват и 
събират в съответствие с направените 
промени. 

Решение № 37 / 06.04.2012 г.  
 

Промяна в Решение № 26 / 13.03.2012 г. на 
Общински съвет Елена в частта му за 
приемане на годишния доклад за дълга за 2011 
г. 

изпълнено Промяната отразена при изпълнението на 
основното решение. 

Решение № 38 / 06.04.2012 г.  
 

Промяна в начина на отчитане на приходите 
по бюджета на община Елена за 2012 г. 

в процес на изпълнение Приходите се отчитат в съответствие с 
приетата промяна. 

Решение № 39 / 06.04.2012 г.  
 

Избор на управител на „Хоспис – Елена“ 
ЕООД 

изпълнено Сключен Договор за управление  с избрания 
управител. Промяната отразена в Търговския 
регистър. 

Решение № 40 / 06.04.2012 г.  
 

Кандидатстване на община Елена в 
партньорство с община Лясковец с проектно 
предложение по оперативна програма 
„Административен капацитет“ 

изпълнено Изготвено и подадено проектно предложение 
на стойност 143 969 лв. Очаква се резултат. 

Решение № 41 / 06.04.2012 г.  
 

Кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по оперативна програма 
„Регионално развитие“ за създаване на 
общински медицински център (изменено с 
Решение № 75 / 18.05.2012 г.) 

не е изпълнено Определената част от сградата на Детска ясла 
не е одобрена от РЗИ – гр. Русе за разполагане 
на рентгенова апаратура. Внесено ново 
предложение в Общински съвет Елена. 



Решение № 42 / 06.04.2012 г.  
 

Кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по мярка 321 от Програмата за 
развитие на селските райони за създаване на 
защитено жилище 

изпълнено 
 

Изготвено и подадено проектно предложение 
за създаване на защитено жилище по мярка 
321 на ПРСР на стойност 331 997 лв. Очаква 
се резултат. 

Решение № 43 / 06.04.2012 г.  
 

Откриване на процедура – търг с тайно 
наддаване, за отдаване под наем на язовир 
„Червенковци“, публична общинска 
собственост 

в процес на изчакване Проведена е процедура, има спечелил 
участник, издадена е заповед на кмета на 
община Елена. Няма сключен договор, тъй 
като по разпореждане на Районна прокуратура 
– гр. Елена се изисква допълнителна 
информация относно правомерността на 
отдаване под наем на язовира. 

Решение № 44 / 06.04.2012 г.  
 

Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 
от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за 
електроснабдяване, водоснабдяване, 
отвеждане на пречистени битови отпадни води 
и осигуряване на транспортен достъп чрез път 
с трайна настилка, попадащи в имоти, 
общинска собственост – имот № 040101 
(полски път – община Елена), част от имот № 
041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот 
№ 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 
000130 (скали – община Елена), имот № 
000079 (полски път – община Елена) 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 

Решение № 45 / 06.04.2012 г.   
 

Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 
от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – 
водопровод, попадащ в обхвата на част от 
имот № 000686 (полски път) собственост на 
община Елена, с дължина на трасето 100 м., 
отклонение от съществуващ водопровод ф219 
мм до група имоти – № 103016, № 103038 и № 
103037, по КВС на землище гр.Елена 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 



Решение № 46 / 06.04.2012 г.   
 

Предоставяне за безвъзмездно управление на 
част от имот, частна общинска собственост, за 
нуждите на Дирекция „Социално 
подпомагане“ – гр. Елена 

изпълнено Сключен договор за срок от една година. 

Решение № 47 / 06.04.2012 г.  
 

Увеличаване капитала на „Хоспис Елена” 
ЕООД чрез приемане на община Елена за 
съдружник 

изпълнено Внесена дялова вноска от 1000 лв. Промяната 
в обстоятелствата отразена в Търговския 
регистър. 

Решение № 48 / 16.05.2012 г.  
 

Удостояване на Асен Стоянов Желязков със 
званието “Почетен гражданин на град Елена” 

изпълнено Направено вписване в почетната книга. 
Почетният знак връчен на официална 
церемония на 21 май – Празник на град Елена. 

Решение № 49 / 16.05.2012 г.  
 

Удостояване на Минчо Тодоров Минчев със 
званието “Почетен гражданин на град Елена” 

изпълнено Направено вписване в почетната книга. 
Почетният знак връчен на официална 
церемония на 21 май – Празник на град Елена. 

Решение № 50 / 16.05.2012 г.  
 

Удостояване на Петко Антонов Цончев 
(посмъртно) със званието “Почетен гражданин 
на град Елена” 

изпълнено Направено вписване в почетната книга. 
Почетният знак връчен на официална 
церемония на 21 май – Празник на град Елена. 

Решение № 51 / 18.05.2012 г.  
 

Обявяване на 21 май 2012 г. за неприсъствен 
ден за работещите в общинските бюджетни 
звена, организации и институции на 
територията на община Елена 

изпълнено Издадена заповед на кмета на община Елена. 

Решение № 52 / 18.05.2012 г.  
 

Влагане на срочен депозит на временно 
свободни приходи 

изпълнено Средствата вложени на депозит в 
обслужващата банка. 

Решение № 53 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане на Общинска програма за закрила 
на детето в община Елена за 2012 г. 

в процес на изпълнение Публикувана на сайта на Общински съвет 
Елена. 

Решение № 54 / 18.05.2012 г.  
 

Допълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с общинско 
имущество за 2012 г., част „Обекти за 
отдаване под наем“ 

в процес на изпълнение Актуализирана и публикувана на сайта на 
Общински съвет Елена. 



Решение № 55 / 18.05.2012 г.  
 

Определяне на представител на община Елена 
в Общото събрание на съдружниците на 
„Хоспис – Елена“ ООД 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 56 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„БАЛКАН“ ЕООД за 2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

 

Решение № 57 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„БУКОВЕЦ“ ЕООД за 2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 58 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 2011 
година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 59 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ – 
ЕЛЕНА“ ЕООД за 2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 60 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА“ ЕООД за 
2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 61 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД за 2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 62 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет на 
„ХОСПИС ЕЛЕНА“ ООД за 2011 година 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 63 / 18.05.2012 г.  
 

Промяна в състава на Местната комисия по 
обществен ред и сигурност 

изпълнено Представителите на ОбА участват в 
заседанията на МКОРС. 

Решение № 64 / 18.05.2012 г.  
 

Разкриване на пункт за раздаване на храна към 
Детска ясла – гр. Елена 

изпълнено Разкрит пункт за раздаване на храна към 
Детска ясла. По информация на директора на 
детското заведение, интересът към ползване 
на услугата е по-голям от очаквания. Таксите 
за храноден се начисляват и събират в 
съответствие с определения размер. 



Решение № 65 / 18.05.2012 г.  
 

Продажба на придаваема част, общинска 
собственост 

изпълнено Сключен договор за продажба, средствата са 
постъпили по бюджета на общината. 

Решение № 66 / 18.05.2012 г.  
 

Откриване на процедура – търг с тайно 
наддаване, за отдаване под наем на язовир, 
публична общинска собственост, намиращ се в 
землището на с. Беброво 

в процес на изчакване Не е даден ход на процедурата. Постъпило е 
писмо от районен прокурор Красимира 
Христова с предложение за отмяна на 
решението поради съмнения относно 
правомерността на отдаване под наем на 
язовира. 

Решение № 67 / 18.05.2012 г.  Продажба чрез търг с тайно наддаване на 
имоти, частна общинска собственост 
(земеделски земи в землищата на селата 
Буйновци и Тодювци) 

изпълнено Проведена процедура, сключени договори. 
Средствата са постъпили по бюджета на 
общината 

Решение № 68 / 18.05.2012 г.  
 
 

Отдаване под наем на помещение – частна 
общинска собственост (помещение, част от 
сграда на адрес гр. Елена, ул. „Иларион 
Макариополски“№ 5) 

в процес на изпълнение Проведена процедура, не са се явили 
участници. Насрочена е повторна процедура 
за 30 юли 2012 г. 

Решение № 69 / 18.05.2012 г.  
 

Частично изменение на действащия 
застроително-регулационен план на град 
Елена в квартал 112 

в процес на изпълнение В ход е уреждане на отношенията между 
собствениците. 

Решение № 70 / 18.05.2012 г.  
 

Частично изменение на действащия 
застроително-регулационен план на град 
Елена в квартал 98 

в процес на изпълнение Издадена е заповед на кмета на община Елена. 
Тече срок на обявление. 

Решение № 71 / 18.05.2012 г.  Обявяване на санитарно-охранителните зони 
на каптирани извори Новачкини и Пърчовци 
за публична общинска собственост 

в процес на изпълнение Уведомени са Областен управител и „В и К 
Йовковци“ ООД. Предстоят процедури през 
Общинска служба „Земеделие“. 

Решение № 72 / 18.05.2012 г.  
 

Предварително съгласие за преминаване на 
трасе на линеен обект – подземен кабел 20 кV 
по полски пътища на община Елена 

изпълнено Заявителят е уведомен, процедурата е в ход. 



Решение № 73 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане на приватизационна оценка, правен 
анализ и информационен меморандум на 
недвижим имот, обособена част от 
имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД 
гр. Елена (източна колонада) 

изпълнено Обявена е и е проведена процедура, не са се 
явили кандидати. Внесено е предложение до 
Общински съвет Елена за намаляване на 
началната тръжна цена. 

Решение № 74 / 18.05.2012 г.  
 

Приемане на приватизационна оценка, правен 
анализ и информационен меморандум на 
недвижим имот, обособена част от 
имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД 
гр. Елена (складово помещение) 

изпълнено Обявена е и е проведена процедура, не са се 
явили кандидати. Внесено е предложение до 
Общински съвет Елена за намаляване на 
началната тръжна цена. 

Решение № 75 / 18.05.2012 г.  
 

Промяна в Решение № 41 / 06.04.2012 г. на 
Общински съвет – Елена относно 
кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по оперативна програма 
„Регионално развитие“ за създаване на 
Общински медицински център 

не е изпълнено Не е внасяно проектно предложение. 
Управляващият орган на ПРСР в 
предварителен разговор не е одобрил 
реализацията на проекта в определеното 
помещение поради невъзможност да се 
гарантира устойчивостта на проекта с оглед 
финансовото състояние на собственика – 
„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов – Елена“ 
ЕООД. 

Решение № 76 / 27.06.2012 г.  
 
 
 
 

Избор на представител на община Елена в 
Общото събрание на акционерите на „МОБАЛ 
„Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико 
Търново 

изпълнено Избраният представител участва в Общото 
събрание на дружеството. 

Решение № 77 / 27.06.2012 г.  
 

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 

изпълнено Представителят на община Елена е гласувал 
според дадените му правомощия от Общински 
съвет Елена. 



Решение № 78 / 27.06.2012 г.  
 

Приемане на Доклад за резултатите от 
Междинна оценка за изпълнението на 
Общински план за развитие на община Елена 
за периода 2007-2011 година 

изпълнено Докладът е публикуван на интернет сайта на 
Общински съвет Елена. 

Решение № 79 / 27.06.2012 г.  
 

Приемане на Актуализиран документ за 
изпълнение на Общински план за развитие на 
община Елена за периода 2012-2013 година 

в процес на изпълнение Актуализираният документ и Програмата за 
изпълнение са публикувани на интернет сайта 
на Общински съвет Елена. 

Решение № 80 / 27.06.2012 г.  
 

Допълване на Инвестиционната програма за 
финансиране на капиталовите разходи за 2012 
година на община Елена 

изпълнено Направените допълнения са отразени. 
Инвестиционната програма е в процес на 
изпълнение. 

Решение № 81 / 27.06.2012 г.  
 

Приемане годишния финансов отчет за 2011 
година на „БАЛКАН“ ЕООД – търговско 
дружество със 100% общинско участие 

не подлежи на изпълнение 
от ОбА 

Годишният финансов отчет е публикуван в 
Търговския регистър. 

Решение № 82 / 27.06.2012 г.  
 

Кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, схема 
„Помощ в дома” 

в процес на изпълнение Подадено е проектно предложение, очаква се 
резултат. 

Решение № 83 / 27.06.2012 г.  
 

Допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените 
на услугите в община Елена във връзка с 
кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, схема 
„Помощ в дома” 

изпълнено /  
предстоящо за изпълнение 

Промените са отразени, Наредбата е 
публикувана на сайта на Общински съвет 
Елена. Прилагането на промените ще започне 
след евентуалното одобрение на проектното 
предложение по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, схема 
„Помощ в дома”. 

Решение № 84 / 27.06.2012 г.  
 

Предложение до Министерството на 
образованието, младежта и науката за 
включване на училища от община Елена в 
актуализирания списък на средищните 
училища в Република България за учебната 
2012 / 2013 г 

изпълнено Направено мотивирано предложение до 
МОМН. 



Решение № 85 / 27.06.2012 г.  
 

Предложение до Министерството на 
образованието, младежта и науката за 
включване на Основно училище „Христо 
Ботев“ – с. Беброво в актуализирания списък 
на защитените училища в Република България 
за учебната 2012 / 2013 г. 

изпълнено Направено мотивирано предложение до 
МОМН. 

Решение № 86 / 27.06.2012 г.  
 

Допълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с общинско 
имущество за 2012 г., част „Обекти за 
продажба по реда на Закона за общинската 
собственост“ 

в процес на изпълнение Актуализирана и публикувана на сайта на 
Общински съвет Елена. 

Решение № 87 / 27.06.2012 г.  
 

Актуализиране състава на Обществения съвет 
за упражняване на обществен контрол при 
осъществяване на дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги 

изпълнено Представителите на ОбА участват в 
заседанията на обществения съвет. 

Решение № 88 / 27.06.2012 г.  
 

Одобряване на подробен устройствен план – 
план за застрояване на имот № 035041 по КВС 
на землище с. Блъсковци 

в процес на изпълнение Изпратено за публикуване в Държавен 
вестник. 

Решение № 89 / 27.06.2012 г.  
 

Одобряване на подробен устройствен план – 
парцеларен план за трасе на кабел 20 кV по 
оста на част от общински път VTR 3093 в 
землището на с. Беброво с дължина на трасето 
1585 м 

в процес на изпълнение Изпратено за публикуване в Държавен 
вестник. 

 
Решение № 90 / 27.06.2012 г.  
 

Отдаване под наем на помещения – частна 
общинска собственост (три помещения, част 
от сграда на адрес гр. Елена, ул. „Иларион 
Макариополски“ № 32) 

в процес на изпълнение Насрочена процедура за 30 юли 2012 г. 

Решение № 91 / 27.06.2012 г.  
 

Отпускане на парична помощ за аутопсия, 
транспортиране на покойник и организиране 
на погребение 

изпълнено Помощта е изплатена в определения размер. 


