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№ на решение на ОбС Елена Относно: Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 92  / 12.07.2012г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за 
периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г. 

за сведение - не подлежи на 
изпълнение от ОбА 

 

Решение № 93 / 12.07.2012 г.  Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

за сведение - не подлежи на 
изпълнение от ОбА 

 

Решение № 94 / 12.07.2012 г.  Потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на 
сграда с религиозно значение – Църква „Успение Богородично” – гр. Елена” с 
приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013 

изпълнено  

Решение № 95 / 12.07.2012 г.  Потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на 
сграда с религиозно значение – Църква „Св. Св. Кирил и Методий” с. Константин, 
община Елена” с приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013 

изпълнено  

Решение № 96 / 12.07.2012 г.  Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (незастроен имот за 
жилищни нужди в с. Велювци)  

изпълнено  

Решение № 97 / 12.07.2012 г.  Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в 
района на с. Каменари и с. Бойковци) 

изпълнено  

Решение № 98 / 12.07.2012 г.  Продажба на 1/2 идеални части от УПИ ІІ-791, кв. 114, ул. „Църковна” №2 гр. Елена изпълнено  

Решение № 99 / 12.07.2012 г.  Oдобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 062081 
по КВС на землище с. Илаков рът и парцеларен план за трасе на линеен обект – 
кабелно захранване 1 кV до имота 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 100 / 12.07.2012 г.  Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 038008 
по КВС на землище с. Средни колиби 

изпълнено Обявено в ДВ 
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Решение № 101 / 12.07.2012 г.  Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на 
земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на с. Средни 
колиби 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 102 / 12.07.2012 г.  Предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските 
земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в 
землището на с. Шилковци, собственост на община Елена 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 103 / 12.07.2012 г.  Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на 
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 кV в 
землището на град Елена 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 104 / 12.07.2012 г.  Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на 
земеделските земи за трасе на линейни обекти – захранващ водопровод и външно 
кабелно ел. захранване 1 кV в землището на с. Костел 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 105 / 12.07.2012 г.  Обособяване на самостоятелни обекти в сградата на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” 
ЕООД – гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 106 / 26.07.2012 г.  Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за 
периода 07.11.2011 – 30.06.2012 г. 

изпълнено  

Решение № 107 / 26.07.2012 г.  Даване съгласие за участие на община Елена в инициативата „Регион Велико 
Търново – кандидат за европейска столица на културата – 2019” 

в процес на изпълнение  

Решение № 108 / 26.07.2012 г.  Избор на форма на управление на горските територии, собственост на община Елена 
и възлагане на определени дейности по управлението на общинските гори за 2012 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 109 / 26.07.2012 г.  Утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 
комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в 
района на с. Палици, с. Дебели рът, с. Марян и гр. Елена) 

частично изпълнено В частта за с. Палици 
предстои повторен търг за 

продажба 

Решение № 110 / 26.07.2012 г.  Намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от 
имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (източна колонада) 

изпълнено  

Решение № 111 / 26.07.2012 г.  Намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от 
имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (складово помещение) 

изпълнено  

Решение № 112 / 26.07.2012 г.  Съгласие за корекция на имоти №№ 030100 и 030111 (полски пътища) по КВС на 
землище с. Палици, собственост на община Елена 

изпълнено Възложителят е уведомен 
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Решение № 113 / 26.07.2012 г.  Предварително съгласие за промяна предназначение и полагане на трайна настилка 
на полски път – имот № 000550 по КВС на землище гр. Елена, собственост на 
община Елена 

изпълнено Възложителят е уведомен 

Решение № 114 / 26.07.2012 г.  Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
“Земеделие” – Разплащателна агенция 

изпълнено  

Решение № 115 / 26.07.2012 г.  Промени в структурата на общинската администрация и дейностите към нея изпълнено  

Решение № 116 / 16.08.2012 г.  Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи 
лица с увреждания на територията на община Елена 

изпълнено  

Решение № 117 / 16.08.2012 г.  Изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен 
продукт 

изпълнено  

Решение № 118 / 16.08.2012 г.  Изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд 
и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

изпълнено  

Решение № 119 / 16.08.2012 г.  Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото 
шестмесечие на 2012 година 

изпълнено  

Решение № 120 / 16.08.2012 г.  Извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година на община Елена 

изпълнено  

Решение № 121 / 16.08.2012 г.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 
2013 година 

в процес на изпълнение  

Решение № 122 / 16.08.2012 г.  Изменение на действащия регулационен план в кв. 25 по плана на гр. Елена и 
обособяване на два самостоятелни УПИ за имот пл. № 433 

изпълнено  

Решение № 123 / 16.08.2012 г.  Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на центрове 
за отдих, свободно време и спорт 

изпълнено  

Решение № 124 / 16.08.2012 г.  Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за реконструкция / рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения 

изпълнено  



Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.07.2012 – 31.12.2012 г. 

4 
 

Решение № 125 / 16.08.2012 г.  Формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на 
допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти  

изпълнено  

Решение № 126 / 16.08.2012 г.  Формиране на слети паралелки за учебната 2012/2013 година и осигуряване на 
допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти  

изпълнено  

Решение № 127 / 16.08.2012 г.  Съгласие за корекция на имотни граници между имоти с №№ 000225 и 035024 по 
КВС на землище с. Дрента 

изпълнено Собствениците са 
уведомени 

Решение № 128 / 16.08.2012 г.  Разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 192004 по 
КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 129 / 16.08.2012 г.  Разваляне по право на договор за покупко-продажба на недвижим имот № 192005 по 
КВС на землище гр. Елена, с купувач по сделката община Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 130 / 16.08.2012 г.  

 

Определяне конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на 
„МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” – Елена“ ЕООД 

изпълнено  

Решение № 131 / 16.08.2012 г.  Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена и избор 
на нов управител на дружеството 

изпълнено  

Решение № 132 / 26.10.2012 г.  Актуализиране бюджета на община Елена за 2012 г. изпълнено  

Решение № 133 / 26.10.2012 г.  Допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на 
еленския бут“ и осигуряване на финансиране за провеждането му 

изпълнено  

Решение № 134 / 26.10.2012 г.  Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от 
Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на 
неземеделски земи 

изпълнено  

Решение № 135 / 26.10.2012 г.  Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
“Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС 
по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 136 / 26.10.2012 г.  Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд 
“Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за 
изграждане на защитено жилище в гр. Елена 

изпълнено  
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Решение № 137 / 26.10.2012 г.  Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на 
дървесина от общинските горски територии през 2012 – 2013 година 

в процес на изпълнение  

Решение № 138 / 26.10.2012 г.  Повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена 
част от имуществото на “Елена автотранспорт” ЕООД гр. Елена (източна колонада) 

изпълнено Предстои сключване на 
договор 

Решение № 139/ 26.10.2012 г.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска 
собственост, в полза на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 140 / 26.10.2012 г.  Продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена отложено за разглеждане от 
ОбС 

 

Решение № 141 / 26.10.2012 г.  Продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена изпълнено  

Решение № 142/  26.10.2012 г.  Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 107011 
по КВС на землище с. Буйновци 

изпълнено Обявено в ДВ 

Решение № 143 / 26.10.2012 г.  Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бивша здравна служба в 
с.Руховци) за лекарски кабинет 

изпълнено Сключен е договор 

Решение № 144 / 26.10.2012 г.  Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска 
собственост 

изпълнено  

Решение № 145 / 26.10.2012 г.  Промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и 
гори” към Общински съвет – Елена 

за сведение - не подлежи на 
изпълнение от ОбА 

 

Решение № 146 / 26.10.2012 г.  Промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията, 
комунално битово обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет – Елена 

за сведение - не подлежи на 
изпълнение от ОбА 

 

Решение № 147 / 26.10.2012 г.  Корекция на Решение № 109 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет –
Елена, проведено на 26.07.2012 година 

изпълнено  

Решение № 148 / 26.10.2012 г.  Преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – 
гр.Елена и съответстваща промяна в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 

изпълнено  
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Решение № 149 / 26.10.2012 г.  Именуване на целодневни детски градини в с. Майско и с. Палици изпълнено  

Решение № 150 / 15.11.2012 г.  Изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Елена в процес на изпълнение Предстои сключване на 
договор с изпълнител за 
изготвяне на планово 
задание и опорен план 

Решение № 151 / 15.11.2012 г.  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински 
обекти с първостепенно значение 

изпълнено  

Решение № 152 / 15.11.2012 г.  Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма 
„Административен капацитет“ 

изпълнено  

Решение № 153 / 15.11.2012 г.  Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от 
Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал 
и въвеждане на превантивни дейности“ 

изпълнено  

Решение № 154 / 15.11.2012 г.  Осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико 
Търново” 

изпълнено  

Решение № 155 / 15.11.2012 г.  Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране и регионално 
развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и 
ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена-Лясковец-
Златарица” 

в процес на изпълнение Предстои искане за 
авансово плащане по 

проекта 

Решение № 156 / 15.11.2012 г.  Обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с. 
Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски 
земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи 

в процес на изпълнение  

Решение № 157 / 15.11.2012 г.  Продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена изпълнено  

Решение № 158 / 15.11.2012 г.  

 

Промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с. 
Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите за „Рибарник” 

в процес на изпълнение  
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Решение № 159 / 18.12.2012 г.  Извършване на вътрешни компенсирани промени и допълнения в Инвестиционната 
програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на Община Елена, 
Приложение № 1 

изпълнено  

Решение № 160 / 18.12.2012 г.   Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Елена 

изпълнено  

Решение № 161 / 18.12.2012 г.   Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски 
градини” 

изпълнено  

Решение № 162 / 18.12.2012 г.  Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци” 

изпълнено  

Решение № 163 / 18.12.2012 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 2013 г., Приложение № 1, Приложение № 2, 
Приложение № 3, Приложение № 4 

изпълнено  

Решение № 164 / 18.12.2012 г.  Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000593 и 
имот с проектен № 153034 по КВС на землище с. Константин 

изпълнено Обявено в ДВ 

Решение № 165 / 18.12.2012 г.  Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 046037 
по КВС на землище с. Майско 

изпълнено Обявено в ДВ 

Решение № 166 / 18.12.2012 г.  Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 104124 
(идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013) по 
КВС на землище гр.Елена 

изпълнено  

Решение № 167 / 18.12.2012 г.  Приемане на декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания 
„Достъп до спорт в общините”, Приложение № 1 

в процес на изпълнение  

 


