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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 20/10.05.2007г. 
 

ПРОТОКОЛ № 4/10.05.2007г. 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена 
за 2006 година 

 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 21, ал.1, т.24 и във 
връзка с чл. 44, ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет – Елена 

 
 

РЕШИ :  
 

 
1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на ОбС от общинската 

администрация за 2006 година. 
2. Задължава кмета на общината през 2007 г. отчетите за изпълнението на актовете 

на ОбС да бъдат два пъти годишно.  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнението на актовете на ОбС – Елена от общинската 
администрация за 2006 година. 
 
 
 

 Председател на 
Общински съвет - Елена: 

 (Симеон Кънчев)
 



 
 

ОТЧЕТ 
 
 

За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от 
Общинската администрация за 2006 година 

 
Уважаеми дами и господа, общински съветници, 
 
През 2006 година Общински съвет – Елена проведе 15 заседания. Приети са 90 

решения. 
 

По видове те се разпределят, както следва: 
решения, отнасящи се до: 

1 административно-нормативни 15 
2 бюджет и финанси 22 
3 екология 1 
4 здравеопазване 1 
5 образование 1 
6 общинска собственост 42 
7 организационни 3 
8 устройство на територията 1 
9 участие в проекти 4 
 

От приетите през 2006 година решения, 37 са адресирани към кмета на 
общината;   1 - към председателя на Общинския съвет; 1 - до ръководителите на 
бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет; 2 - към управителя на “Елена 
Автотранспорт” ЕООД; 1 - към управителя на “Балкан”ЕООД; 2 - към управителя на 
МБАЛ “Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД. Останалите 46 решения, по подразбиране, 
са насочени за изпълнение към общинската администрация, но това не е вписано в 
решенията. 

1. От всичките 90 решения, изпълнени са 76. 
 
2. Останалите 14 решения се разпределят, както следва: 

 
2.1. Едно решение е отменено.  

Това е Решение 75 от 30.11.2006 г., относно: Даване на съгласие за 
поставяне на АТМ (банкомат) по реда на Наредбата за разрешаване, 
функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, 
търговия и услуги на територията на община Елена.  

Отменено и актуализирано е с Решение 9 от 07.03.2007 г 
 
 

2.2. На 3 решения е отложено разглеждането на предложенията. Това са 
решения:  

2.2.1 № 11 от 24.02.2006 г., относно: Даване съгласие за разпореждане с 
недвижим имот – собственост на “Балкан”ЕООД, в местността 
“Прясълпа”, по молба на ЕТ “Никола Николов-Перун І” град Елена. 



2.2.2 № 53 от 11.08.2006 г., относно: Утвърждаване на начална конкурсна 
цена, конкурсни условия, конкурсна документация и комисия за 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 
обособена реална част от масивна едноетажна сграда, масивно мазе и 
дворно място, в което е построена сградата на ул. “Г.С.Раковски” 1 
(Детска музикална школа). По-късно, с решение № 74 от 30.11.2006 г. е 
ОбС се е произнесъл за обекта. По-долу в т. 2.3.2.6 е посочено 
състоянието на решението. 

2.2.3 № 59 от 01.09.2006 г., относно: Промяна предназначението на част от 
имот, пл. 88 по плана на гр.Елена, попадаща в УПИ ІV “За озеленяване”, 
кв. 109 по плана на гр.Елена и преотреждане на целия имот, пл. 88 в УПИ 
“За нискоетажно жилищно застрояване”, по молба от Росица Христова 
Паламудова. В заседанието си от 16.03.2007 г. ОбС взе решението си по 
молбата. 

 
2.3. В процедура на изпълнение за 10 решения. Те се делят на две групи:  
 
2.3.1 Решения с продължителен срок на изпълнение – 3 бр. Това са: 
2.3.1.1.Решение 35 от 11.05.2006 г., относно: Приемане на Общински план за 

подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания в 
община Елена за периода 2006-2009 г.; 

2.3.1.2.Решение № 36 от 11.05.2006 г., относно: Приемане на Общинска 
програма за борба с ехинококозата при хората и животните в община 
Елена за периода 2006-2008 година. 

2.3.1.3.Решение № 63 от 31.10.2006 г., относно: Приемане на Програма за 
управление  на дейностите по отпадъците на територията на община 
Елена за периода 2006-2010 година. 

 
2.3.2. Решения със започната процедура на изпълнение – 7 бр. Това са: 
2.3.2.1.Решение № 9 от 24.02.2006 г., относно: Откриване на процедура за 

приватизация на обособени части от имуществото на “Елена 
Автотранспорт” ЕООД. Решението включва: 

• Сграда за административни нужди (Автогара) – Златарица със застроена 
площ 313 кв.м и дворно място  с площ 1450 кв.м. 

• Дворно място от 1500 кв.м. по плана на гр.Елена, заедно с построената в 
него незавършена административно-битова сграда със застроена площ 
170 кв.м. 

2.3.2.2.Решение № 26 от 28.04.2006 г., относно: Прекратяване на съсобственост 
между община Елена и ПЗК “Рудановски 2” – с.Константин върху 
едноетажна монолитна сграда, ползваща се за столова със застроена площ 
175 кв.м. по плана на с.Константин, чрез замяна на ½ идеални части от 
имота с имот, собственост на ПЗК “Рудановски 2” – с.Константин, а 
именно: обособена част “столова” от комбинирана административна 
сграда, намираща се в част от сутерена на сграда с площ 277 кв.м. по 
плана на с. Майско. 

2.3.2.3.Решение № 52 от 11.08.2006 г., относно: Приемане на Информация за 
текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2006 г. С това решение е 
възложено на кмета на общината да преразгледа сключените договори за 
отдаване под наем на общински имоти, да заведе съдебен иск за събиране 
на просрочените наеми и да прекрати договорите с некоректните 
длъжници. За освободените от наематели имоти общинска собственост, 
да се организират и проведат търгове за отдаване под наем.  



Заведен е съдебен иск за събиране на просрочените наеми. Очаква се 
решението на съда, за да се изпълнят останалите процедури. 

2.3.2.4.Решение № 67 от 31.10.2006 г., относно: Утвърждаване на начална 
тръжна цена, условия, документация и комисия за продажба на имот – 
частна общинска собственост. С решението е обявен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ “нежилищен имот – Училище” в с. Средни 
колиби със застроена площ 747 кв.м. и терен 6250 кв.м. 

2.3.2.5.Решение № 68 от 31.10.2006 г., относно: Отдаване под наем на част от 
имот – частна общинска собственост. С решението си ОбС дава съгласие 
за отдаване под наем на “БТК МОБАЙЛ” ЕООД – София част от 
антенния носач (жере) и 24 кв.м. от прилежащия терен за срок от 10 
години и задължава кмета на общината да сключи договора за наем при 
месечна наемна вноска в размер на левовата равностойност на 100 евро, 
без ДДС. 

2.3.2.6.Решение № 74 от 30.11.2006 г., относно: Утвърждаване на начална 
тръжна цена, условия, документация и комисия за продажба на имот – 
частна общинска собственост. С решението си ОбС обяви конкурс с 
тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ обособена реална част от масивна 
едноетажна сграда със застроена площ от 418 кв.м., масивно мазе със 
застроена площ от 223 кв.м. и ½ идеална част от дворно място, в което е 
построена сградата по плана на гр.Елена, ул. “Г.С.Раковски” 1 (Детска 
музикална школа), цялото с площ 2100 кв.м. 

2.3.2.7.Решение № 78 от 30.11.2006 г., относно: Откриване на процедура за 
покупка на имот ДПФ-МЗГ № 213029 “Селскостопански склад”. 


