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№ 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 № 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. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

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

държавна собственост, в полза на община Елена. 

в процес на изпълнени 

 

 

 



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

2 

 

Решение № 37 / 25.03.2021г. 
Приемане на Програма за енергийна ефективност на община 

Елена за периода 2021 – 2023 г. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 61 / 24.06.2021г. Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от община Елена за периода 2021 – 2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 80 / 01.07.2021г. Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на 

парична помощ на Стефан Енчев Господинов, пострадал от 

пожар на 15.06.2021 г. 

в процес на изпълнение 

 

 

 

Решение № 113 / 07.10.2021г. Приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез 

активиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и 

бизнес (2021 – 2027) 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 147 / 30.12.2021г. 
Приемане на План за интегрирано развитие на община Елена 

за периода 2021 – 2027 година 

 

в процес на изпълнение 

продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

 
От 2022 г. 

  

Решение № 4 / 27.01.2022 г. Приемане на Регионална програма за управление на 

отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 – 2028 

г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската 

програма за опазване на околната среда 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 9 / 27.01.2022 г. Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС – Елена  през 2022 година 

 

изпълнено 

 

 

снема се от отчет 
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Решение № 22 / 24.02.2022 г. 
Приемане на краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2022 – 2024 г. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 

Решение № 23 / 24.02.2022 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 24 / 24.02.2022 г. Приемане на Програма за развитие читалищната дейност и 

План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 г 

на. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 31 / 24.02.2022 г. Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна 

дървесина) от общински горски територии и отпускане на 

парична помощ на Пламена Йорданова Николова, пострадала 

от пожар на 25.01.2022 г. 

в процес на изпълнение 

 

 

Решение № 34 / 31.03.2022 г. Приемане Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 35 / 31.03.2022 г. Приемане Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 39 / 31.03.2022 г. Кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.329 на СНЦ 

„МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

в процес на изпълнение 

 

 

Решение № 40 / 31.03.2022 г. Приемане на Общинска Програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията на Община Елена 

в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 

136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета. 

в процес на изпълнение продължава да се 

изпълнява до края 

на периода 
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Решение № 47 / 07.04.2022 г. Приемане на Годишен план за ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП 

ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, 

Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. 

в процес на изчакване 

 

 

Решение № 51 / 07.04.2022 г. Приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., 

Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2022 г., Индикативен годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна 

прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 52 / 28.04.2022 г. Приемане на Общинска програма за закрила на детето в 

община Елена за 2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 53 / 28.04.2022 г. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 

2022 г. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 57 / 28.04.2022 г. Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от 

общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-

0066 „Патронажна грижа + – Компонента 2“ в община Елена“, 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от 

COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейски съюз чрез Европейски 

социален фонд 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 58 / 28.04.2022 г. Изменение и допълнение на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Елена 

изпълнено 

 

снема се от отчет 
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Решение № 69 / 28.04.2022 г. Ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 

07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за 

ползването на дървесина в горските територии – общинска 

собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на 

селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) 

през 2022 година 

в процес на изчакване 

 

намира се на 

съдебна фаза 

Решение № 71 / 19.05.2022 г. Удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен 

плакет 

изпълнено снема се от отчет 

Решение № 82 / 09.06.2022 г. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя, 

представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. Костел, по 

реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 83 / 09.06.2022 г. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с 

отстъпено право на строеж върху общинска земя, 

представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

одобряване на пазарна оценка. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 84 / 09.06.2022 г. Намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим 

имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, 

ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на 

търга. 

изпълнено 

 

снема се от отчет 

 

Решение № 86 / 23.06.2022 г. Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище 

„Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена 
изпълнено снема се от отчет 

 

Решение № 88 / 23.06.2022 г. Прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско 

участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по 

доброволна ликвидация на същото 

в процес на изпълнение 

 

 

 


