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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 102 / 23.07.2020г. Изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 

2020 година 

изпълнено  

Решение № 103 / 23.07.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена 

изпълнено  

Решение № 104 / 23.07.2020г. Извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа 

 

изпълнено 

 

Решение № 105 / 23.07.2020г. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и 

на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 106 / 23.07.2020г. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена 

от общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 

30.06.2020 г. 

 

изпълнено 

 

Решение № 107 / 23.07.2020г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, 

които община Елена има намерение да продаде на лица, 

определени в закон“ 

изпълнено  

Решение № 108 / 23.07.2020г. Определяне на имоти – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане. 

изпълнено  

Решение № 109 / 23.07.2020г. Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в 

община Елена през 2021 г. 

в процес на изпълнение  
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Решение № 110 / 23.07.2020г. Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване 

на обществен контрол при осъществяване на дейностите в 

областта на социалните помощи и социалните услуги 

изпълнено  

Решение № 111 / 23.07.2020г. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред 

на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11 август 

2020 г. 

изпълнено  

Решение № 112 / 23.07.2020г. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели 

за Районен съд – Елена. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 113 / 23.07.2020г. Заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за 

недвижими имоти, собственост на „Буковец“ ЕООД за сметка 

на бюджета на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 114 / 23.07.2020г. Вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи 

съдебни разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа 

на Районен съд Елена, с ищец „Елена Автотранспорт“ ЕООД – 

гр. Елена. 

изпълнено  

Решение № 115 / 23.07.2020г. Отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет – 

Елена за одобряване на Окончателен проект на Общ 

устройствен план на община Елена 

изпълнено  

Решение № 116 / 27.08.2020г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община 

Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната 

програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на сметките 

за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2019 г. 

изпълнено  
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Решение № 117 / 27.08.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 118 / 27.08.2020г. Одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни 

разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, 

предназначена за социален туризъм във високопланинските и 

отдалечени райони. 

изпълнено  

Решение № 119/ 27.08.2020г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имоти – частна общинска 

собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга. 

изпълнено  

Решение № 120 / 27.08.2020г. Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 

2020 – 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено 

училище „Отец Паисий“ – с. Майско. 

изпълнено  

Решение № 121 / 27.08.2020г. Инициатива за разкриване на социална услуга “Център за 

социална рехабилитация и интеграция” в град Елена, като 

делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. 

неизпълнено Осигурено е 

продължаващо 

финансиране по 

проекта 

Решение № 122 / 27.08.2020г. Предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на защитените детски градини и защитените училища 

в Република България за учебната 2020 / 2021 г.  

изпълнено  
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Решение № 123 / 27.08.2020г. Предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на детски градини от община Елена в 

актуализирания Списък на защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2020 / 

2021 г. 

изпълнено  

Решение № 124 / 27.08.2020г. Предложение до Министерството на образованието и науката 

за включване на училища от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните детски градини и защитените училища 

в Република България за учебната 2020 / 2021 г. 

изпълнено  

Решение № 125 / 27.08.2020г. Промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по 

общинската транспортна схема на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 126 / 27.08.2020г. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии от републиканската, областната и 

общинската транспортни схеми от квотата на община Елена, 

съгласно утвърдени маршрутни разписания“. 

изпълнено  

Решение № 127 / 11.09.2020г. Формиране на паралелки в училищата на територията на 

община Елена по изключение под минималния брой ученици и 

слети паралелки за учебната 2020 / 2021 година и осигуряване 

на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти. 

изпълнено  

Решение № 128 / 11.09.2020г. Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко 

от 10 ученици през учебната 2020 / 2021 г. в ОУ „Христо 

Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, 

извън определените по единните разходни стандарти. 

изпълнено  
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Решение № 129 / 24.09.2020г. Информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на 

Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 

първото полугодие на 2020 г. 

не е прието от ОбС  

Решение № 130 / 24.09.2020г. Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности на община 

Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап) 

не е прието от ОбС  

Решение № 131 / 24.09.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена. 

не е прието от ОбС  

Решение № 132 / 24.09.2020г. Извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа. 

не е прието от ОбС  

Решение № 133 / 24.09.2020г. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за 

действие за общинските концесии и сключените концесионни 

договори за 2019 г. 

изпълнено  

Решение № 134 / 24.09.2020г. Възлагане на услугата „Патронажна грижа“, като услуга от 

общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа в 

общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“. 

изпълнено  

Решение № 135 / 24.09.2020г. Безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот – публична 

държавна собственост, в полза на община Елена. 

в процес на изпълнение  

Решение № 136 / 24.09.2020г. Прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ 

се в гр. Елена, ул.“Панайот Хитов“ № 2, между община Елена 

и Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков. 

изпълнено  
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Решение № 137 / 22.10.2020г. Информация за текущо изпълнение на бюджета на община 

Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на 

Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 

първото полугодие на 2020 г. 

изпълнено  

Решение № 138 / 22.10.2020г. Изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 

2020 г. 

изпълнено  

Решение № 139 / 22.10.2020г. Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности на община 

Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап) 

изпълнено  

Решение № 140 / 22.10.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 141 / 22.10.2020г. Извършване на компенсирани промени между разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа. 

изпълнено  

Решение № 142 / 22.10.2020г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект 

от първостепенно значение – „Допълнително водоснабдяване 

на с. Майско“. 

изпълнено  

Решение № 143 / 22.10.2020г. Даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на 

активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за 

бъдещата оперативна дейност на дружеството. 

изпълнено  

Решение № 144 / 22.10.2020г. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 

24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена. 

изпълнено  
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Решение № 145 / 22.10.2020г. Откриване на повторна процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районен съд – Елена. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 146 / 19.11.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 147 / 19.11.2020г. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 148 / 19.11.2020г. Откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот частна общинска собственост, утвърждаване на начална 

тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга. 

в процес на изпълнение  

Решение № 149 / 19.11.2020г. Гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно 

Общо събрание. 

изпълнено  

Решение № 150 / 19.11.2020г. Даване съгласие за промяна на предназначението на сградата 

и допълващото застрояване на бивше основно оздравитено 

училище с. Средни колиби и частично изменение на 

действащия устройствен план за промяна на предназначението 

на урегулиран поземлен имот I – „За училище“, кв. 9, по плана 

на с. Средни колиби УПИ I – „За ниско свободно жилищно 

застрояване“ по чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 151 / 19.11.2020г. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 57 / 

07.05.2020 г. на Общински съвет – Елена. 

изпълнено  
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Решение № 152 / 17.12.2020г. Актуализиране на план-сметката за приходите и разходите за 

извършване на услугите по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на площите за обществено 

ползване на територията на община Елена за 2020 г., приемане 

на план-сметка за приходите и разходите за извършване на 

услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за 

битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на 

площите за обществено ползване на територията на община 

Елена за 2021 г. и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2021 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 153 / 17.12.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 154 / 17.12.2020г. Кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от 

държавния бюджет чрез Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 

проект: “Изграждане на клетка 2 от Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново“ в 

землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико 

Търново. 

в процес на изпълнение  

Решение № 155 / 17.12.2020г. Кандидатстване на община Елена по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция 

BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID – 19” и определяне на дейността по 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси 

изпълнено  
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Решение № 156 / 17.12.2020г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на имот – частна общинска 

собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга. 

в процес на изпълнение  

Решение № 157 / 29.12.2020г. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 158 / 29.12.2020г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. на община Елена 

изпълнено  

Решение № 159 / 29.12.2020г. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и 

План за дейността на читалищата в община Елена през 2021 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 160 / 29.12.2020г. Кандидатстване на община Елена по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. 

в процес на изпълнение  

Решение № 161 / 29.12.2020г. Гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно 

Общо събрание 

в процес на изпълнение  

Решение № 162 / 29.12.2020г. Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис 

Елена“ ООД – гр. Елена 

изпълнено  
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Решение № 163 / 29.12.2020г. Предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на 

община Елена през 2020 г.“ за управление от Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново 

изпълнено  

Решение № 164 / 29.12.2020г. Учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи 

(технически средства) в полза на ОД МВР – Велико Търново, 

за нуждите на РУ МВР – Елена 

изпълнено  

Решение № 165 / 29.12.2020г. Разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, 

като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г. 

в процес на изпълнение  

 


