Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г.

№ на решение

Относно

Статус на изпълнение

Решение № 1 / 23.01.2014г.

Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на
неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г.

Решение № 2 / 23.01.2014г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от не подлежи на изпълнение
общинска администрация за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 г.
от ОбА

Решение № 3 / 23.01.2014г.

Приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и не подлежи на изпълнение
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 година
от ОбА

Решение № 4 / 23.01.2014г.

Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” през 2013 г. и
одобряване изплащането на недопустими разходи, необходими за
изпълнението на проект за изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Велико Търново за 2013 г.

Решение № 5 / 23.01.2014г.

Промяна в Правилника за организацията и дейността на не подлежи на изпълнение
Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му
от ОбА
с общинската администрация

Решение № 6 / 23.01.2014г.

Приемане на Доклад от извършен функционален анализ на не подлежи на изпълнение
администрацията в община Елена, във връзка със сключен договор
от ОбА
№ 12-11-46 / 09.10.2012 г. по Оперативна програма
„Административен капацитет”

Решение № 7 / 23.01.2014г.

Кандидатстване на община Елена с проектно предложение за
предоставяне на социална услуга ”Защитено жилище” в гр. Елена
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

изпълнено

Решение № 8 /23.01.2014г.

Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община
Елена за постигнати резултати за 2013 година

изпълнено

Забележка

не подлежи на изпълнение
от ОбА

изпълнено

1

Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 г.

Решение № 9 / 23.01.2014г.

Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на
кметства в община Елена за постигнати резултати през 2013
година

изпълнено

Решение № 10 / 23.01.2014г.

Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в
община Елена за участието им в специализирани органи на
общинския съвет

изпълнено

Решение № 11 / 23.01.2014г.

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот –
публична общинска собственост за нуждите на Районна
здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена

изпълнено

Решение № 12 / 12.02.2014г.

Приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма
за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г., индикативен
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

в процес на изпълнение

Решение № 13 / 12.02.2014г.

Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община
Елена през 2014 г.

в процес на изпълнение

Решение № 14 / 12.02.2014г.

Приемане Календар на културните събития и честванията на
национални и местни празници в община Елена през 2014 г.

в процес на изпълнение

Решение № 15 / 12.02.2014г.

Кандидатстване на община Елена пред Националния доверителен
екофонд за финансиране на проект за енергоефективна
реконструкция на сградите на СОУ „Иван Момчилов” и НУ
„Иларион Макариополски” в гр. Елена

в процес на изпълнение

Решение № 16 / 12.02.2014г.

Приемане Програма за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2014 г.

в процес на изпълнение

Решение № 17 / 12.02.2014г.

Приемане на Общински план за младежта в община Елена за 2014
г.

в процес на изпълнение

Решение № 18 / 06.03.2014г.

Приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на
община Елена 2014-2015 г. с Програма за неговото изпълнение

в процес на изпълнение
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Решение № 19 / 06.03.2014г.

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Елена през 2014 г.

Решение № 20 / 06.03.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – план за застрояване за имоти №№ 097010 и
от ОбА
097012 по КВС на землище с. Блъсковци за определяне на ново
конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно
застрояване” и обединяване в нов имот с № 097015 по КВС

Решение № 21 / 06.03.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – План за застрояване за имот № 012056 по КВС
от ОбА
на землище с. Буйновци за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 22 / 06.03.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване за имот № 001988 по КВС
на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно
предназначение – „За туристически и развлекателни дейности”

Решение № 23 / 06.03.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – План за застрояване за имот № 104060 по КВС
от ОбА
на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно
предназначение – „За туристически и развлекателни дейности”

Решение № 24 / 06.03.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – План за застрояване за имот № 104167 по КВС
от ОбА
на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно
предназначение – „За параклис”

Решение № 25 / 06.03.2014г.

Включване на имот № 038008 по КВС на землище с.Средни
колиби в околовръстния полигон на с.Раювци

изпълнено

Решение № 26 /06.03.2014г.

Съгласие за корекция на имот № 000365 (с НТП „пасище, мера”)
по КВС на землище с. Тодювци, собственост на община Елена

отменено

в процес на изпълнение

не подлежи на изпълнение
от ОбА
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Решение № 27 /06.03.2014г.

Съгласие за отразяване на корекции от контактна зона и промяна
начина на трайно ползване (НТП) на имот № 001454 (с НТП
„водоем”) по КВС на землище гр. Елена, собственост на община
Елена

отменено

Решение № 28 / 06.03.2014г.

Определяне възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-Р
ДИМИТЪР МОЛЛОВ – ЕЛЕНА” ЕООД – в несъстоятелност

изпълнено

Решение № 29 / 06.03.2014г.

Определяне възнаграждение на управителя на „БАЛКАН” ЕООД –
в несъстоятелност

изпълнено

Решение № 30 / 06.03.2014г.

Продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина)
във връзка със заявление от Йордан Христов Станчев, пострадал
от пожар на 17.02.2014 година

изпълнено

Решение № 31 / 06.03.2014г.

Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи
за лечение

изпълнено

Решение № 32 / 27.03.2014 г.

Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Елена.

отложено

Решение № 33 / 27.03.2014 г.

Приемане на Стратегия за организационно развитие на община
Елена

в процес на изпълнение

Решение № 34 / 27.03.2014 г.

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в предстоящо за изпълнение
община Елена през 2015 година

Решение № 35 /27.03.2014 г.

Кандидатстване на община Елена по Процедура за подпомагане на
малките населени места, за изпълнение на проект „Преустройство
и промяна предназначение на Дом за деца и юноши в Дом за стари
хора – с.Тодювци, община Елена”

изпълнено

Решение № 36 / 27.03.2014 г.

Одобряване на Споразумение между ликвидатора на „Общински
имоти – Елена”ЕООД – в ликвидация и кредиторите на
дружеството

изпълнено
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Решение № 37 / 27.03.2014 г.

Отмяна на Решение № 26/06.03.2014 година на Общински съвет
Елена относно даване съгласие за корекция на имот № 000365 (с
НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци, собственост
на община Елена

изпълнено

Решение № 38 / 27.03.2014 г.

Отмяна на Решение № 27/06.03.2014 година на Общински съвет
Елена относно даване съгласие за отразяване на корекции от
контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на
имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена,
собственост на община Елена

изпълнено

Решение № 39 / 30.04.2014 г.

Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в община Елена

изпълнено

Решение № 40 / 30.04.2014 г.

Приемане на Правила за реда и условията за финансово
подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в
община Елена

в процес на изпълнение

Решение № 41 / 30.04.2014 г.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община
Елена за 2014 година

в процес на изпълнение

Решение № 42 / 30.04.2014 г.

Приемане на Доклад за резултатите от Последваща оценка на не подлежи на изпълнение
изпълнението на Общинския план за развитие
от ОбА

Решение № 43 / 30.04.2014 г.

Участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на
чл.24 от Закона за управление на отпадъците

в процес на изпълнение

Решение № 44 / 30.04.2014 г.

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

изпълнено

Решение № 45 / 30.04.2014 г.

Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за
комбинирано трасе на линеен обект – кабел 1 кV (въздушно и
подземно) по КВС на землище с. Средни колиби с обща дължина
на трасето 519 л. м.

изпълнено

Публикувано в ДВ
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Решение № 46 / 16.05.2014 г.

Удостояване на г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен
гражданин на гр. Елена”

изпълнено

Решение № 47/ 16.05.2014 г.

Удостояване на инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието
„Почетен гражданин на гр. Елена”

изпълнено

Решение № 48 / 16.05.2014 г.

Удостояване (посмъртно) на Никола Недялков Николов със
званието „Почетен гражданин на гр. Елена”

изпълнено

Решение № 49 / 16.05.2014 г.

Удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет

изпълнено

Решение № 50/ 16.05.2014 г.

Учредяване на банкова гаранция в полза на Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция за Народно читалище
„Напредък – Елена – 1863” – гр. Елена

изпълнено

Решение № 51 / 12.06.2014 г.

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2013 г.

Решение № 52 / 12.06.2014 г.

Извършване
на
вътрешни
компенсирани
промени
в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2014 г. на Община Елена

в процес на изпълнение

Решение № 53 / 12.06.2014 г.

Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията
на Община Елена

изпълнено

Решение № 54 /12.06.2014 г.

Приемане на Общински план за развитие на община Елена за
периода 2014 – 2020 г.

в процес на изпълнение

Решение № 55 / 12.06.2014 г..

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „БАЛКАН“
ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

изпълнено

Решение № 56 / 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „БУКОВЕЦ“
ЕООД

изпълнено

Решение № 57 / 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНА
АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД

изпълнено

не подлежи на изпълнение
от ОбА
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Решение № 58/ 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „МБАЛ „Д-Р
ДИМИТЪР
МОЛЛОВ
–
ЕЛЕНА”
ЕООД
–
В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

изпълнено

Решение № 59 / 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на
„ОБЩИНСКИ ИМОТИ – ЕЛЕНА” ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ

изпълнено

Решение № 60 / 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ЕЛЕНСКИ
БАЛКАН” ООД

изпълнено

Решение № 61 / 12.06.2014 г.

Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на „ХОСПИСЕЛЕНА” ООД

изпълнено

Решение № 62 / 12.06.2014 г.

Промени в структурата
дейностите към нея

Решение № 63 / 12.06.2014 г.

Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на
Министерство на регионалното развитие във връзка с авансово
плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен
регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец
– Златарица”

изпълнено

Решение № 64/ 12.06.2014 г.

Откриване процедура за продажба на недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в с. Яковци и утвърждаване на
начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и
комисия за провеждане на търга

изпълнено

Решение № 65 / 12.06.2014 г.

Откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска
собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в
землищата на гр. Елена, с. Илаков рът, с. Константин, с. Костел, с.
Майско, с. Мийковци, с. Средни колиби и с. Яковци;
утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга

изпълнено

Решение № 66 /12.06.2014 г.

Продажба на имот, частна общинска собственост с отстъпено
право на строеж върху общинска земя

в процес на изпълнение

на

общинската

администрация

и

в процес на изпълнение
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Решение № 67 / 12.06.2014 г.

Откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти,
частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и
утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна
документация и комисия за провеждане на търга

изпълнено

Решение № 68 / 12.06.2014 г.

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 2014 / 2015 г.

в процес на изпълнение

Решение № 69 / 12.06.2014 г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – план за застрояване за имот № 086028 по КВС
от ОбА
на землище с.Костел за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване”

Решение № 70 / 12.06.2014 г.

Повторно разглеждане на съгласие за корекция на имот № 000365 предстоящо за изпълнение
(с НТП „пасище, мера”) по КВС на землище с. Тодювци,
собственост на община Елена

Решение № 71 / 12.06.2014 г.

Повторно разглеждане на съгласие за отразяване на корекции от предстоящо за изпълнение
контактна зона и промяна начина на трайно ползване (НТП) на
имот № 001454 (с НТП „водоем”) по КВС на землище гр. Елена,
собственост на община Елена

Решение № 72 /12.06.2014 г.

Продължаване срока на действие на договора за наем на здравна
служба в с. Константин

изпълнено

Решение № 73 / 12.06.2014 г.

Приемане окончателния баланс и доклада на ликвидатора на
„Общински имоти – Елена“ ЕООД – в ликвидация

изпълнено

8

