
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 74 / 24.06.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 24.06.2021 г. 

 

Относно:  Утвърждаване състав на НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ към 

Общински съвет - Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и във връзка с чл. 170, и чл. 171 от Закон за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване с 11 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
І. Отменя Решение № 73 / 30.11.2006 г. на Общински съвт – Елена. 

ІІ. Създава 7 /седем/ членна Наблюдателна комисия, към Общински съвет Елена 

по смисъла на чл. 170, ал. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража, и определя нейния състав, както следва: 

Председател: Председател на Общински съвет Елена; 

Секретар: Представител на Общинска администрация Елена; 

Членове:  

1. Представител на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико 

Търново;  

2.   Представител на РУ – Елена към ОД МВР – Велико Търново; 

3.   Представител на Дирекция Бюро по труда – Велико Търново; 

4.  Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена; 

5. Секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни. 

ІІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет Елена да уведоми институциите 

по т. IІ. за настоящото решение, за излъчване на свои представители за членове на 

Наблюдателната комисия. Поименния състав на наблюдателната комисия да се 

утвърди от Председателя на Общински съвет Елена. 

ІV. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, 

определен с вътрешни правила, които се приемат с обикновено мнозинство от 

състава на комисията на нейното първо заседание.  

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


