Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.

№ на решение

Относно

Статус на изпълнение

Решение № 74 / 24.07.2014г.

Приемане на Наредба за реда и организацията за поемане,
обслужване и управление на общински дълг в община Елена.

изпълнено

Решение № 75 / 24.07.2014г.

Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на не подлежи на изпълнение
неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.
от ОбА

Решение № 76 / 24.07.2014г.

Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински не подлежи на изпълнение
съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2014 –
от ОбА
30.06.2014 г.

Решение №77 / 24.07.2014г.

Приемане на Концепция за пространствено развитие на община
Елена.

в процес на изпълнение

Решение № 78 / 24.07.2014г.

Приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014-2020
година.

в процес на изпълнение

Решение № 79 / 24.07.2014г.

Обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци)
за частна общинска собственост.

изпълнено

Решение № 80 / 24.07.2014г.

Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Елена през 2014 година.

изпълнено

Решение № 81 /24.07.2014г.

Откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска
собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в
землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци,
с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни
цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за
провеждане на търга.

изпълнено

Забележка
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Решение № 82 / 24.07.2014г.

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

изпълнено

Решение № 83 / 23.01.2014г.

Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за
изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена.

изпълнено

Решение № 84 / 24.07.2014г.

Определяне на имоти – частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане.

изпълнено

Решение № 85 / 24.07.2014г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус
„Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД –
гр.Елена.

изпълнено

Решение № 86 / 24.07.2014г.

Предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на училищата от община Елена в актуализирания
Списък на средищните училища в Република България за учебната
2014 / 2015 година.

изпълнено

Решение № 87 / 24.07.2014г.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни
колиби с дължина на трасето 245 л.м.

изпълнено

Публикувано в ДВ

Решение № 88 / 24.07.2014г.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина
на трасето 1 311 л.м.

изпълнено

Публикувано в ДВ

Решение № 89 / 24.07.2014г.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно
ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище
с.Дрента.

изпълнено

Публикувано в ДВ
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Решение № 90 / 24.07.2014г.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод
АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в
землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.

Решение № 91 / 24.07.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – план за застрояване за имот № 001989 и имот
от ОбА
№ 104004 по КВС на землище гр. Елена и трасета за инженерна
инфраструктура за вода и канал

Решение № 92 / 24.07.2014г.

Съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП
не подлежи на изпълнение
„Полски път”), обединяването му с полски пътища, собственост на
от ОбА
община Елена, с № № 103013 и 103018 по КВС на землище с.
Яковци, и промяна на НТП на новообразувания имот от „Полски
път” в „Местен път”

Решение № 93 / 04.09.2014г.

Приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по
изкуствата в община Елена.

изпълнено

Решение № 94 / 04.09.2014г.

Информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на
сметките за средства от Европейския съюз и информация за
изменение на общинския бюджет за първото полугодие на 2014
година.

изпълнено

Решение № 95 / 04.09.2014г.

Извършване
на
вътрешни
компенсирани
промени
в
Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2014 година.

изпълнено

Решение № 96 / 04.09.2014г.

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на
търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска
собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско.

изпълнено

изпълнено

Публикувано в ДВ

Публикувано в ДВ
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Решение № 97 / 04.09.2014г.

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

изпълнено

Решение № 98 / 04.09.2014г.

Прекратяване на Сдружение „За чисти селища “ между общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и
Стражица.

в процес на изпълнение

Решение № 99 / 04.09.2014г.

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус
„Фолксваген Крафтер 2.5 TDI “ в полза на „Елена Автотранспорт“
ЕООД гр. Елена.

изпълнено

Решение № 100 / 04.09.2014г.

Допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I „За
надземни гаражи и трафопост“ в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена.

изпълнено

Решение № 101 / 04.09.2014г.

Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за не подлежи на изпълнение
застрояване за имот 011131 по КВС на землище с. Илаков рът за
от ОбА
определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско
свободно жилищно застрояване“.

Решение № 102 / 04.09.2014г.

Формиране на паралелки в училищата на територията на община
Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната
2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни средства, извън
определените по единните разходни стандарти.

изпълнено

Решение № 103 / 04.09.2014г.

Формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици
през учебната 2014/2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и
осигуряване на допълнителни средства, извън определените по
единните разходни стандарти.

изпълнено

Решение № 104 / 04.09.2014г.

Формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици
през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и
осигуряване на допълнителни средства, извън определените по
единните разходни стандарти.

изпълнено
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Решение № 105 / 25.09.2014 г.

Участие на община Елена в проект на Европейската банка за
възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа
помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или
концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за
публичния сектор – „Разширяване на възможностите на пазара на
енерго-ефективни услуги, предлагане от ESCO компании, за
публичния сектор“.

в процес на изпълнение

Решение № 106 / 25.09.2014 г.

Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип,
предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена.

изпълнено

Решение № 107 / 25.09.2014 г.

Промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет –
Елена.

изпълнено

Решение № 108 /25.09.2014 г.

Промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет –
Елена.

изпълнено

Решение № 109 / 25.09.2014 г.

Разширяване на околовръстен полигон на кв.“Кантона“ с.Майско.

в процес на изпълнение

Решение № 110 / 25.09.2014 г.

Съгласие за извършване на корекция на имот №000197 с НТП
„Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община
Елена.

в процес на изпълнение

Решение № 111 / 17.10.2014 г.

Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Елена.

изпълнено

Решение № 112 / 30.10.2014 г.

Информация за измененията по бюджета на община Елена през
третото тримесечие на 2014 г.

изпълнено

Решение № 113 / 30.10.2014 г.

Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и
разходите за местни дейности на община Елена за периода 20152017 г.

изпълнено

Решение № 114 / 30.10.2014 г.

Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2014 година.

изпълнено
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Решение № 115 / 30.10.2014 г.

Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост за поставяне на комбиниран вендингавтомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни
напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия,
тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

изпълнено

Решение № 116 / 30.10.2014 г.

Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост за поставяне на комбиниран вендингавтомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.

изпълнено

Решение № 117 / 30.10.2014 г.

Откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21
кв.м върху общинска земя – УПИ ХІХ – „За общински гаражи“ в
кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена,
тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане
на търга.

изпълнено

Решение № 118 / 30.10.2014 г.

Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху
общинска земя – УПИ ХІІ – 29, кв.20 по плана на гр.Елена.

изпълнено

Решение № 119 / 30.10.2014 г.

Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху
общинска земя – УПИ ІV – ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена.

изпълнено

Решение № 120/ 30.10.2014 г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от
от ОбА
въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“.

Решение № 121 / 30.10.2014 г.

Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели
към Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от
Закона за съдебната власт.

изпълнено

Решение № 122 / 27.11.2014 г.

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

изпълнено
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Решение № 123 / 27.11.2014 г.

Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
община Елена (2014-2020 г.)

Решение № 124 / 27.11.2014 г.

Определяне минимални и максимални цени за таксиметрови
превози на пътници за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на община Елена.

изпълнено

Решение № 125 / 27.11.2014 г.

Определяне броя, местонахождението и сигнализирането на
таксиметровите стоянки на територията на община Елена.

изпълнено

Решение № 126 / 27.11.2014 г.

Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“ насрочено за 12 декември
2014 г.

изпълнено

Решение № 127 /27.11.2014 г.

Даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за
отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“Елена ЕООД от общинския бюджет.

в процес на изпълнение

Решение № 128 / 27.11.2014 г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – План за застрояване за имот 024007 по КВС на
от ОбА
землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир
„Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение –
„За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 129 / 27.11.2014 г.

Включване на имот 024013 по КВС на землище с. Яковци в не подлежи на изпълнение
околовръстен полигон на с. Бръчковци.
от ОбА

Решение № 130 / 29.12.2014 г.

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

в процес на изпълнение

последващи
действия от страна
на Възложителя

изпълнено
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Решение № 131 / 29.12.2014 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 2015 г.

предстоящо изпълнение

Решение № 132 / 29.12.2014 г.

Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Елена.

изпълнено

Решение № 133 / 29.12.2014 г.

Промени в структурата на общинска администрация.

предстоящо изпълнение

Решение № 134 / 29.12.2014 г.

Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални
цени за продажба на дървесина от общинските горски територии
през 2015 година.

предстоящо изпълнение

Решение № 135 / 29.12.2014 г.

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – План за застрояване за имот № 000402 по
от ОбА
КВС на землище с. Марян, за определяне на ново конкретно
предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 136 / 29.12.2014 г.

Даване разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – парцеларен план за Ел. захранване на имот №
от ОбА
038008 по КВС на землище с. Руховци.

Решение № 137 / 29.12.2014 г.

Даване разрешение за изработване на проект за Подробен не подлежи на изпълнение
устройствен план – парцеларен план за Ел. захранване на имот
от ОбА
№43061.501.25 по кадастралната карта (КК) на с. Лазарци.

Решение № 138 / 29.12.2014 г.

Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост за нуждите на парламентарно представени
политически партии.

в процес на изпълнение

Решение № 139 /29.12.2014 г.

Удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна
награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен
знак „Стоян Михайловски“.

изпълнено
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Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.

Решение № 140 / 29.12.2014 г.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за
изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река”.

изпълнено

Публикувано в ДВ
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