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

№ 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 № 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 № 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 № 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.

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.

изпълнено

снема се от отчет
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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 № 109 / 23.07.2020г.

Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в
община Елена през 2021 г.

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 № 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.

изпълнено

снема се от отчет

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.

изпълнено

снема се от отчет

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“.

изпълнено

снема се от отчет

снема се от отчет

2

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

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

продължава да се
изпълнява

Решение № 6 / 21.01.2021г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с
общинската собственост за 2021 г.

изпълнено

снема се от отчет

Решение № 20/ 11.02.2021г.

Приемане на Календар на културните събития и честванията
на национални и местни празници в община Елена през 2021 г.

изпълнено

снема се от отчет

Решение № 21/ 11.02.2021г.

Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в
община Елена през 2021 г.

изпълнено

снема се от отчет

Решение № 22/ 11.02.2021г.

Приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г.,
Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите
разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за сметките
за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна
прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.
(изтегли приложение №1, приложение № 1-1, приложение №
2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3,
приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 3-1,
приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6,
приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол
обществено обсъждане)

изпълнено

снема се от отчет

Решение № 24/ 11.02.2021г.

Приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в община
Елена.

изпълнено

снема се от отчет

в процес на изпълнение

продължава да се
изпълнява до края
на периода

Решение № 37 / 25.03.2021г.

Приемане на Програма за енергийна ефективност на община
Елена за периода 2021 – 2023 г.
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Решение № 42 / 25.03.2021г.

Отменено с решение
№265/30.07.2021 г. на
Промяна статут на имоти, публична общинска собственост в
Административен съд
частна общинска собственост.
Велико Търново по
административно дело №
331/2021

Решение № 48 / 29.04.2021г.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в
община Елена за 2021 г.

Решение № 61 / 24.06.2021г.

Решение № 68 / 24.06.2021г.

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Елена за периода 2021 – 2022 г.
Определяне съдържанието на изявлението на представителя на
общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по
отношение избор на управител на дружеството и определяне
на възнаграждението му.

снема се от отчет

изпълнено

снема се от отчет

в процес на изпълнение

продължава да се
изпълнява до края
на периода

изпълнено

снема се от отчет
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