
Приложение № 2 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация от мандат 2019 – 2023 от предишни отчети 

1 

 

№ на решение 
Относно 

Статус на изпълнение Забележка: 

Решение № 23 / 19.12.2019 г. 

Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за период 2020 – 2029 г. 

в процес на изпълнение 

продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 16 / 30.01.2020 г. Приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост в община Елена за периода 2019-2023 г. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 17 / 30.01.2020 г. приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2020 г. 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 18 / 30.01.2020 г. Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2020 г. 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 19 / 30.01.2020 г. Приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за сметките 

за средства от Европейския съюз. 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 21 / 30.01.2020 г. Удостояване на Владимир Зарев с литературна награда 

„Почетен знак „Стоян Михайловски“. 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 26 / 27.02.2020 г. Приемане на програма за управление на община Елена за 

мандат 2019 – 2023 г. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 30 / 27.02.2020 г. Приемана на Програма за развитие на читалищната дейност и 

План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г. 

изпълнено снема се от отчет 



Приложение № 2 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация от мандат 2019 – 2023 от предишни отчети 

2 

 

Решение № 31 / 27.02.2020 г. Приемане на Общински план за младежта за 2020 г. в община 

Елена. 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 40 / 27.02.2020 г. Даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван 

Стоянов Кършов в гр. Елена. 

в процес на изпълнение  

Решение № 57 / 07.05.2020 г. Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация 

на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение 

правото на ЕС по дело С-145/14“ за изпълнение на проект 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на 

територията на община Елена“. 

изпълнено снема се от отчет  

Решение № 61 / 07.05.2020 г. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2020 г. 

изпълнено снема се от отчет  

Решение № 66 / 07.05.2020 г. Частично изменение на действащия Регулационен план на с. 

Средни колиби – План за улична регулация в зоната на кв. 6 и 

кв. 13 по плана на селото. 

в процес на изпълнение  

 

Решение № 70 / 28.05.2020 г. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

в община Елена през 2021 г. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 71 / 28.05.2020 г. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 

2020 година. 

изпълнено снема се от отчет  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2020/05/57-zapis-na-zapoved-za-avansovo-plashtane-proekt-opos-rekultivaciq-na-smetishte.pdf
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Решение № 97 / 25.06.2020 г. Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура по Целева програма за подпомагане образователния 

процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове 

за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас. 

изпълнено снема се от отчет  

Решение № 98 / 25.06.2020 г. 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 снема се от отчет  

Решение № 99 / 25.06.2020 г. Продажба на земеделска земя – общинска собственост, 

предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

в процес на изпълнение  

Решение № 100 / 25.06.2020 г. Провеждане на преговори с постоянния синдик на „МБАЛ  

„Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) за 

придобиване на активи, собственост на дружеството, в полза 

на община Елена. 

в процес на изпълнение  

Решение № 101 / 25.06.2020 г. Одобряване на окончателен Общ устройствен план на община 

Елена.         

отмяна на решението с 

Решение № 115 / 23.07.2020  

снема се от отчет 

 


