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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 74  / 24.07.2014г. Приемане на Наредба за реда и организацията за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг в община Елена.  
изпълнено  

Решение № 75 / 24.07.2014г. Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 76 / 24.07.2014г. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински 

съвет Елена от общинска администрация за периода 01.01.2014 – 

30.06.2014 г. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение №77 / 24.07.2014г. Приемане на Концепция за пространствено развитие на община 

Елена. 
в процес на изпълнение  

Решение № 78 / 24.07.2014г. Приемане на Методика за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на ОПР на община Елена 2014-2020 

година. 

в процес на изпълнение  

Решение № 79 / 24.07.2014г. Обявяване на имоти (земеделски земи в землището на с.Бойковци) 

за частна общинска собственост. 
изпълнено  

Решение № 80 / 24.07.2014г. Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Елена през 2014 година. 
изпълнено  

Решение № 81 /24.07.2014г. Откриване процедура за продажба на имоти, частна общинска 

собственост (земеделски земи от общинския поземлен фонд) в 

землищата на гр.Елена, с.Беброво, с.Буйновци, с.Блъсковци, 

с.Костел, с.Марян и с.Яковци; утвърждаване на начални тръжни 

цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за 

провеждане на търга. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80-%D0%B5-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80-%D0%B5-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80-%D0%B5-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-02-izbor-na-komisia-za-podgotovka-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/75-Priemane-na-Otchet-za-deinostts-na-ObS.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/75-Priemane-na-Otchet-za-deinostts-na-ObS.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-03-zakrivane-kmetstva-palici-i-kamenari.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/76-priemane-otchet-za-izpulnenie-na-reshenia-01.01.2014-30.06.2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/76-priemane-otchet-za-izpulnenie-na-reshenia-01.01.2014-30.06.2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/76-priemane-otchet-za-izpulnenie-na-reshenia-01.01.2014-30.06.2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-04-opredelyane-zaplati-kmet-na-obshtina-i-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/77-priemane-koncepciq-za-prostranstveno-razvitie-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/77-priemane-koncepciq-za-prostranstveno-razvitie-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-05-opredelyane-sustav-na-komisiata-za-konflikt-na-interesi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/78-priemane-metodika-za-monitoring-na-opr-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/78-priemane-metodika-za-monitoring-na-opr-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/78-priemane-metodika-za-monitoring-na-opr-%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-06-aktualizirane-sustava-na-mkors.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/79-obqvqvane-zemedelski-zemi-boikovci-chastna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/79-obqvqvane-zemedelski-zemi-boikovci-chastna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-07-aktualizirane-sustava-na-oblasten-suvet-za-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/80-promqna-v-programata-za-razporejdane-s-obshtinski-imoti-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/80-promqna-v-programata-za-razporejdane-s-obshtinski-imoti-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-09-izbor-na-zamestnik-predsedatel-na-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/81-otkrivane-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-july-2014.pdf
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Решение № 82 / 24.07.2014г. Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, 

частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

изпълнено  

Решение № 83 / 23.01.2014г. Поемане на ангажимент за осигуряване на съфинансиране за 

изготвяне на проект за общ устройствен план на община Елена. 
изпълнено  

Решение № 84 / 24.07.2014г. Определяне на имоти – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане. 
изпълнено  

Решение № 85 / 24.07.2014г. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус 

„Мерцедес 416 CDI“ в полза на „Елена автотранспорт“ ЕООД – 

гр.Елена. 

изпълнено  

Решение № 86 / 24.07.2014г. Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училищата от община Елена в актуализирания 

Списък на средищните училища в Република България за учебната 

2014 / 2015 година. 

изпълнено  

Решение № 87 / 24.07.2014г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

трасе на линеен обект – кабел 1 kV по КВС на землище с.Средни 

колиби с дължина на трасето 245 л.м. 

изпълнено Публикувано в ДВ 

Решение № 88 / 24.07.2014г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

трасе на линеен обект по КВС на землище с. Блъсковци с дължина 

на трасето 1 311 л.м. 

изпълнено Публикувано в ДВ 

Решение № 89 / 24.07.2014г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

трасе на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно 

ел.захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище 

с.Дрента. 

изпълнено Публикувано в ДВ 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-10-opredelyane-na-predstaviteli-v-sdrujenia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/82-otkrivane-procedura-za-naem-nedvijim-imot-elena-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/82-otkrivane-procedura-za-naem-nedvijim-imot-elena-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/82-otkrivane-procedura-za-naem-nedvijim-imot-elena-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/82-otkrivane-procedura-za-naem-nedvijim-imot-elena-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-11-predlojenie-za-otpuskane-na-personalna-pensia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/83-davane-syglasie-za-osigurqvane-syfinansirane-izrabotvaneto-na-OUP1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/83-davane-syglasie-za-osigurqvane-syfinansirane-izrabotvaneto-na-OUP1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-12-otpuskane-pomosht-za-transportirane-na-pokoinik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/84-opredelqne-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost-podlejashti-na-zastrahovane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/84-opredelqne-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost-podlejashti-na-zastrahovane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-13-kompensirani-promeni-v-razcheta-za-kapitalovi-razhodi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/85-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-mercedes-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/85-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-mercedes-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/85-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-mercedes-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-14-promeni-v-naredbata-za-mestni-taksi-i-ceni-na-uslugi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/86-sredishtni-uchilishta-2014-20151.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/86-sredishtni-uchilishta-2014-20151.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/86-sredishtni-uchilishta-2014-20151.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/86-sredishtni-uchilishta-2014-20151.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-15-priemane-plan-smetka-i-promil-za-chistota-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/87-parcelaren-plan-elektrozahranvane-pametnik-vylchan-voivoda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/87-parcelaren-plan-elektrozahranvane-pametnik-vylchan-voivoda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/87-parcelaren-plan-elektrozahranvane-pametnik-vylchan-voivoda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-16-priemane-strategia-za-upravlenie-na-otpadacite.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/88-parcelaren-plan-vodoprovod-baraboni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/88-parcelaren-plan-vodoprovod-baraboni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/88-parcelaren-plan-vodoprovod-baraboni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-17-imenuvane-na-muzei-i-priemane-na-pravilnik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/89-parcelaren-plan-imot-028004-drenta-rumen-jelev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/89-parcelaren-plan-imot-028004-drenta-rumen-jelev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/89-parcelaren-plan-imot-028004-drenta-rumen-jelev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/89-parcelaren-plan-imot-028004-drenta-rumen-jelev.pdf
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Решение № 90 / 24.07.2014г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

изместване на част от трасетата на линейни обекти – водопровод 

АЦ Ф60 мм и въздушна линия ниско напрежение 1 kV в имоти в 

землището на с.Блъсковци, собственост на община Елена.  

изпълнено Публикувано в ДВ 

Решение № 91 / 24.07.2014г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване за имот № 001989 и имот 

№ 104004 по КВС на землище гр. Елена и трасета за инженерна 

инфраструктура за вода и канал 

 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

Публикувано в ДВ 

Решение № 92 / 24.07.2014г. Съгласие за извършване на корекция на имот № 103100 (с НТП 

„Полски път”), обединяването му с полски пътища, собственост на 

община Елена, с № № 103013 и 103018 по КВС на землище с. 

Яковци, и промяна на НТП на новообразувания имот от „Полски 

път” в „Местен път” 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 93 / 04.09.2014г. Приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по 

изкуствата в община Елена.  
изпълнено  

Решение № 94 / 04.09.2014г. Информация за изпълнение на бюджета на община Елена и на 

сметките за средства от Европейския съюз и информация за 

изменение на общинския бюджет за първото полугодие на 2014 

година.  

изпълнено  

Решение № 95 / 04.09.2014г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2014 година.  

изпълнено  

Решение № 96 / 04.09.2014г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Елена през 2014 г. и откриване на 

търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска 

собственост (лекарски кабинети в селата Беброво и Майско. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-18-opredelyane-sustava-na-komisiata-za-jilishtnospestovni-vlogove.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/90-parcelaren-plan-izmestvane-elektroprovod-i-vodoprovod-baraboni1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/90-parcelaren-plan-izmestvane-elektroprovod-i-vodoprovod-baraboni1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/90-parcelaren-plan-izmestvane-elektroprovod-i-vodoprovod-baraboni1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/90-parcelaren-plan-izmestvane-elektroprovod-i-vodoprovod-baraboni1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-19-populvane-sustava-na-komisiata-za-kartotekirane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-20-predostavyane-na-durva-za-mbal.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-21-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/93-priemane-naredba-za-shkolata-po-izkustvata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/93-priemane-naredba-za-shkolata-po-izkustvata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-22-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/94-informacia-budget-polugodie-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/94-informacia-budget-polugodie-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/94-informacia-budget-polugodie-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/94-informacia-budget-polugodie-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-23-otdavane-pod-naem-zabolekarski-kabinet-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/95-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/95-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/95-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-24-otdavane-pod-naem-pavilion-sou.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/96-otkrivane-procedura-za-naem-lekarski-kabineti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/96-otkrivane-procedura-za-naem-lekarski-kabineti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/96-otkrivane-procedura-za-naem-lekarski-kabineti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/96-otkrivane-procedura-za-naem-lekarski-kabineti.pdf
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Решение № 97 / 04.09.2014г.  Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга. 

изпълнено  

Решение № 98 / 04.09.2014г. Прекратяване на Сдружение „За чисти селища “ между общините 

Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 

Стражица. 

в процес на изпълнение  

Решение № 99 / 04.09.2014г.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху автобус 

„Фолксваген Крафтер 2.5 TDI “ в полза на „Елена Автотранспорт“ 

ЕООД гр. Елена. 

изпълнено  

Решение № 100 / 04.09.2014г.   Допълване на учредено право на строеж за гараж УПИ I „За 

надземни гаражи и трафопост“ в кв. 86 „А“ по плана на гр. Елена. 
изпълнено  

Решение № 101 / 04.09.2014г.   Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП план за 

застрояване за имот 011131 по КВС на землище с. Илаков рът за 

определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско 

свободно жилищно застрояване“. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 102 / 04.09.2014г. Формиране на паралелки в училищата на територията на община 

Елена по изключение под минималния брой ученици за учебната 

2014 / 2015 година и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

изпълнено  

Решение № 103 / 04.09.2014г. Формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици 

през учебната 2014/2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и 

осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 

единните разходни стандарти. 

изпълнено  

Решение № 104 / 04.09.2014г.  Формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици 

през учебната 2014 / 2015 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и 

осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 

единните разходни стандарти. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-01-priemane-pravilnik-za-deinostta-na-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/97-otkrivane-procedura-za-naem-bivsh-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/97-otkrivane-procedura-za-naem-bivsh-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/97-otkrivane-procedura-za-naem-bivsh-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/97-otkrivane-procedura-za-naem-bivsh-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-02-priemane-strategia-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2011-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/98-prekratqvane-sdrujenie-za-chisti-selishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/98-prekratqvane-sdrujenie-za-chisti-selishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/98-prekratqvane-sdrujenie-za-chisti-selishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-03-priemane-struktura-na-obshtinska-administracia-i-deinosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/99-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-volkswagen-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/99-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-volkswagen-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/99-bezvyzmezdno-predostavqne-bus-volkswagen-na-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-04-izbor-zamestnik-predsedatel-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/100-pravo-na-stroej-nadzemni-garaji-1-broi1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/100-pravo-na-stroej-nadzemni-garaji-1-broi1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-05-davane-suglasie-dva-kabela-vodoprovod-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/101-pup-ilakov-ryt-011131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/101-pup-ilakov-ryt-011131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/101-pup-ilakov-ryt-011131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/101-pup-ilakov-ryt-011131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-06-pomeshtenia-bezvuzmezdno-za-odbh-i-rzi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/102-formirane-na-paralelki-pod-minimuma-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/102-formirane-na-paralelki-pod-minimuma-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/102-formirane-na-paralelki-pod-minimuma-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/102-formirane-na-paralelki-pod-minimuma-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-07-pomeshtenia-bezvuzmezdno-za-rzok.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/103-formirane-na-sleti-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-bebrovo-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/103-formirane-na-sleti-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-bebrovo-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/103-formirane-na-sleti-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-bebrovo-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/103-formirane-na-sleti-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-bebrovo-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-08-izbor-na-postoyanni-komisii-kum-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/104-formirane-na-samostoqtelni-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-konstantin-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/104-formirane-na-samostoqtelni-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-konstantin-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/104-formirane-na-samostoqtelni-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-konstantin-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/104-formirane-na-samostoqtelni-paralelki-s-pod-10-uchenici-ou-konstantin-2014-2015.pdf
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Решение № 105 / 25.09.2014 г.  Участие на община Елена в проект на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за оказване на безвъзмездна техническа 

помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат или 

концесии с цел повишаване на енергийната ефективност за 

публичния сектор – „Разширяване на възможностите на пазара на 

енерго-ефективни услуги, предлагане от ESCO компании, за 

публичния сектор“. 

в процес на изпълнение  

Решение № 106 / 25.09.2014 г.  Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, 

предоставяна в Защитено жилище в с.Илаков рът, община Елена. 
изпълнено  

Решение № 107 / 25.09.2014 г. Промяна в Решение № 102 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – 

Елена. 
изпълнено  

Решение № 108 /25.09.2014 г. Промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г. на Общински съвет – 

Елена. 
изпълнено  

Решение № 109 / 25.09.2014 г. Разширяване на околовръстен полигон на кв.“Кантона“ с.Майско. в процес на изпълнение  

Решение № 110 / 25.09.2014 г. Съгласие за извършване на корекция на имот №000197 с НТП 

„Скали“ по КВС на землище с. Бойковци, собственост на община 

Елена. 

в процес на изпълнение  

Решение № 111 / 17.10.2014 г. 

 

Изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Елена.  
изпълнено  

Решение № 112 / 30.10.2014 г.  Информация за измененията по бюджета на община Елена през 

третото тримесечие на 2014 г. 
изпълнено  

Решение № 113 / 30.10.2014 г.  Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2015-

2017 г. 

изпълнено  

Решение № 114 / 30.10.2014 г.  Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2014 година. 
изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-09-izbor-predsedatel-komisia-budget-finansi-i-ikonomicheski-vaprosi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/105-kandidatstvane-esco-dogovor-ulichno-osvetlenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-10-izbor-predsedatel-komisia-mestno-samoupravlenie-normativna-uredba-i-obshtestven-red.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/106-promqna-vid-socialna-usluga-zashtiteno-jilishte-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/106-promqna-vid-socialna-usluga-zashtiteno-jilishte-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-11-izbor-predsedatel-komisia-ustroistvo-na-teritoriata-komunalno-bitovo-obslujvane-ekologia-i-transport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/107-promqna-reshenie-102-malomerni-paralelki.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/107-promqna-reshenie-102-malomerni-paralelki.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-12-izbor-predsedatel-komisia-obshtinska-sobstvenost-zemedelie-i-gori.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/108-promqna-reshenie-104-malomerni-paralelki-pod-10.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/108-promqna-reshenie-104-malomerni-paralelki-pod-10.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-13-izbor-predsedatel-komisia-humanitarni-deinosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/109-razshirenie-kv-kantona-s-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-14-osvobojdavane-i-izbor-upravitel-mbal.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/110-korektcia-cskali-svetoslavci-zemlishte-boikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/110-korektcia-cskali-svetoslavci-zemlishte-boikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/110-korektcia-cskali-svetoslavci-zemlishte-boikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-15-otchet-programa-obshtinska-sobstvenost-2011.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/111-Promiana-Ndredba-mestni-danatci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/111-Promiana-Ndredba-mestni-danatci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-16-priemane-programa-obshtinska-sobstvenost-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/112-Priema-informatcia-budjet-za-tretoto-trimesechie-na-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/112-Priema-informatcia-budjet-za-tretoto-trimesechie-na-2014.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=261
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/113-budjetna-prognoza-2015-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/113-budjetna-prognoza-2015-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/113-budjetna-prognoza-2015-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-18-davene-suglasie-za-kandidatstvane-oprr-3-2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/114-dopalvane-na-programata-za-razporejdane-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/114-dopalvane-na-programata-za-razporejdane-obshtinska-sobstvenost.pdf


Приложение № 1 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г. 

6 

 

Решение № 115 / 30.10.2014 г.  Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична 

общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-

автомат за пакетирани изделия и бутилирани безалкохолни 

напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, 

тръжна документация и комисия за провеждане на търга. 

изпълнено  

Решение № 116 / 30.10.2014 г.  Откриване на търг за отдаване под наем на част от имот публична 

общинска собственост за поставяне на комбиниран вендинг-

автомат за топли напитки, утвърждаване на начална тръжна цена, 

тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга. 

изпълнено  

Решение № 117 / 30.10.2014 г.   Откриване търг за учредяване право на строеж на гараж с площ 21 

кв.м върху общинска земя – УПИ ХІХ – „За общински гаражи“ в 

кв.21 по плана гр.Елена, утвърждаване на начална тръжна цена, 

тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане 

на търга. 

изпълнено  

Решение № 118 / 30.10.2014 г.  Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху 

общинска земя – УПИ ХІІ – 29, кв.20 по плана на гр.Елена. 
изпълнено  

Решение № 119 / 30.10.2014 г. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване върху 

общинска земя – УПИ ІV – ГНС, кв.68 по плана на гр.Елена. 
изпълнено  

Решение № 120/ 30.10.2014 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за изместване на участък от 

въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река“. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 121 / 30.10.2014 г. Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели 

към Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл.68, ал.1 от 

Закона за съдебната власт. 

изпълнено  

Решение № 122 / 27.11.2014 г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2014 г. на община Елена. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-19-promyana-reshenie-struktura-oba-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/115-otkrivane-procedura-naem-mashina-paketirani-izdelia-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/115-otkrivane-procedura-naem-mashina-paketirani-izdelia-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/115-otkrivane-procedura-naem-mashina-paketirani-izdelia-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/115-otkrivane-procedura-naem-mashina-paketirani-izdelia-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/115-otkrivane-procedura-naem-mashina-paketirani-izdelia-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-20-poemane-chast-ot-taksata-za-hospis-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/116-otkrivane-procedura-naem-kafe-mashina-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/116-otkrivane-procedura-naem-kafe-mashina-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/116-otkrivane-procedura-naem-kafe-mashina-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/116-otkrivane-procedura-naem-kafe-mashina-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/116-otkrivane-procedura-naem-kafe-mashina-foaie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-21-teren-za-futbolno-igrishte-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/117-otkrivane-protcedyra-za-targ-garaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/117-otkrivane-protcedyra-za-targ-garaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/117-otkrivane-protcedyra-za-targ-garaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/117-otkrivane-protcedyra-za-targ-garaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/117-otkrivane-protcedyra-za-targ-garaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-22-teren-za-futbolno-igrishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/118-otkrivane-protcedyra-pravo-na-stroej-kv.20-Elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/118-otkrivane-protcedyra-pravo-na-stroej-kv.20-Elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-23-pravo-na-preminavane-kabel-ivanivanovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/119-otkrivane-protcedyra-pravo-na-stroej-kv.68-Elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/119-otkrivane-protcedyra-pravo-na-stroej-kv.68-Elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-24-pravo-na-preminavane-kabel-velyuvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/120-PUP-VEL-20.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/120-PUP-VEL-20.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/120-PUP-VEL-20.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-25-priemane-ocenki-upi-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/121-sadebni-zasedateli-Okrajen-sad-Veliko-Jarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/121-sadebni-zasedateli-Okrajen-sad-Veliko-Jarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/121-sadebni-zasedateli-Okrajen-sad-Veliko-Jarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=308
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/122-kompensirani-promeni-noem.2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/122-kompensirani-promeni-noem.2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/122-kompensirani-promeni-noem.2014.pdf
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Решение № 123 / 27.11.2014 г. Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на 

община Елена (2014-2020 г.) 
в процес на изпълнение  

Решение № 124 / 27.11.2014 г. Определяне минимални и максимални цени за таксиметрови 

превози на пътници за един километър пробег по съответната 

тарифа, валидни за територията на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 125 / 27.11.2014 г.  Определяне броя, местонахождението и сигнализирането на 

таксиметровите стоянки на територията на община Елена. 
изпълнено  

Решение № 126 / 27.11.2014 г.  Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на 

Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“ насрочено за 12 декември 

2014 г. 

изпълнено  

Решение № 127 /27.11.2014 г. Даване съгласие за осигуряване на средства за гориво за 

отоплителен сезон 2014-2015 за „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“- 

Елена ЕООД от общинския бюджет. 

в процес на изпълнение 

 

 

Решение № 128 / 27.11.2014 г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот 024007 по КВС на 

землище с. Яковци, попадащ в пояс II на СОЗ на язовир 

„Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За ниско свободно жилищно застрояване“. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 129 / 27.11.2014 г. Включване на имот 024013 по КВС на землище с. Яковци в 

околовръстен полигон на с. Бръчковци. 
не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

последващи 

действия от страна 

на Възложителя 

Решение № 130 / 29.12.2014 г.  Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2014 г. на Община Елена. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-27-privatizacia-elena-avtotransport-kolonada.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/123-nabludenie-izpalnenie-OPR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/123-nabludenie-izpalnenie-OPR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-28-privatizacia-elena-avtotransport-sklad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/124-opredeliane-min-max-ceni-taxi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/124-opredeliane-min-max-ceni-taxi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/124-opredeliane-min-max-ceni-taxi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-29-sporazumenie-ngo-priemna-grija.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/125-opredeliane-stoianki-taxi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/125-opredeliane-stoianki-taxi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-30-sporazumenie-proekt-oprr-3-2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/126-obshto-sabranie-asotciatcia-ViK.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/126-obshto-sabranie-asotciatcia-ViK.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/126-obshto-sabranie-asotciatcia-ViK.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/126-obshto-sabranie-asotciatcia-ViK.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/126-obshto-sabranie-asotciatcia-ViK.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-31-dopalnenie-pravo-na-preminavane-ivanivanovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/127-osiguriavane-gorivo-MBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/127-osiguriavane-gorivo-MBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/127-osiguriavane-gorivo-MBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-32-rejiini-komisia-dulgogodishni-spestovni-vlogove.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/128-PUP-za-imot-024007-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/128-PUP-za-imot-024007-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/128-PUP-za-imot-024007-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/128-PUP-za-imot-024007-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/128-PUP-za-imot-024007-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/129-vkluchvane-imot-024013-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/129-vkluchvane-imot-024013-KVS-Yakovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-34-bankova-garancia-elena-avtotransport-2012-1.pdf
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Решение № 131 / 29.12.2014 г.  Одобряване план-сметка за приходите и разходите за дейностите, 

свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на 

депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци 

за 2015 г. 

предстоящо изпълнение  

Решение № 132 / 29.12.2014 г.  Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Елена. 

изпълнено  

Решение № 133 / 29.12.2014 г. Промени в структурата на общинска администрация. предстоящо изпълнение  

Решение № 134 / 29.12.2014 г. Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални 

цени за продажба на дървесина от общинските горски територии 

през 2015 година. 

предстоящо изпълнение  

Решение № 135 / 29.12.2014 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот  № 000402 по 

КВС на землище  с. Марян, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 136 / 29.12.2014 г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за Ел. захранване на имот № 

038008 по КВС на землище с. Руховци.  

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 137 / 29.12.2014 г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за Ел. захранване на имот 

№43061.501.25 по кадастралната карта (КК) на с. Лазарци. 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 138 / 29.12.2014 г.  Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представени 

политически партии. 

в процес на изпълнение  

Решение № 139 /29.12.2014 г. 

 

Удостояване на Георги Господинов Георгиев с литературна 

награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен 

знак  „Стоян Михайловски“. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-35-priemane-plan-za-energiina-efektivnost-2012-2013.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-36-dopalnenie-naredba-mestni-taksi-za-stadiona.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-37-promyana-v-reshenie-17-vuv-vruzka-s-obshtinskia-dulg.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-38-promyana-v-nachina-na-otchitane-na-prihodite-budget-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-39-izbor-upravitel-na-hospis.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-40-suglasie-za-kandidatstvane-po-opak-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-41-suglasie-za-kandidatstvane-po-oprr-medicinski-centur.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-42-suglasie-za-kandidatstvane-po-prsr-321-zashtiteno-jilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-43-otkrivane-procedura-za-turg-yazovir-chervenkovci.pdf
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Решение № 140 / 29.12.2014 г. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара река”. 
изпълнено Публикувано в ДВ 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-44-predvaritelno-suglasie-za-traseta-kamenari-bjproperties.pdf

