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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска
администрация за периода 01.07.2015 – 04.11.2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския
съвет и внася два пъти годишно отчет за изпълнението им.
За периода от 01.07.2015 до 04.11.2015 г. Общински съвет Елена е разгледал 48
предложения. Три от тях са внесени за повторно разглеждане, осем са за сведение и/или
спрямо тях няма по-нататъшни действия от страна на общинската администрация и не
подлежат на изпълнение, едно е с прекратена процедура, а останалите 36 се разпределят
по статус на изпълнение както следва:
изпълнени:
30
в процес на изпълнение:
4
предстоящи за изпълнение:
няма
отложени и отменени:
няма
частично изпълнени:
2
в процес на изчакване:
няма
неизпълнени:
няма

Административно-териториално устройство

-

неизпълнени
или в процес на
изчакване

Област на приложение

изпълнени или
в процес на
изпълнение

Решенията, подлежащи на изпълнение от общинска администрация Елена могат да бъдат
отнесени по области на приложение както следва:

Устройство и дейност на общинската администрация

2

Нормативна уредба на местно ниво

-

Комисии и междуведомствени органи

1

Сътрудничество с общини и организации

1

Общински търговски дружества

1

Управление на общинската собственост

6

Устройство на територията

14

Екология и комунално-битово обслужване

-

Финанси, бюджет и местни приходи

7

Образование

3

Здравеопазване

1

Култура и културно-историческо наследство

1

Социални дейности, подпомагане и услуги
Спорт, туризъм, отдих и младежки дейности
Кандидатстване и изпълнение по проекти с външно финансиране

2
11

Сумата по колони в горната таблица надхвърля общия брой на решенията, тъй като някои
от тях са отнесени в две или повече тематични области.
През отчетния период има едно върнато за повторно разглеждане решение от
Административен съд Велико Търново. За същият период няма официално спряно
решение с прокурорско разпореждане.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Елена за периода
01.07.2015 - 04.11.2015 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
2

