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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 1  / 22.01.2015г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 2 / 22.01.2015г. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 г.  

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 3 / 22.01.2015г. Приемане отчет за изпълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 година 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 4 / 22.01.2015г. Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена 

за постигнати резултати за 2014 година 
изпълнено  

Решение № 5 / 22.01.2015г. Изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община 

Елена за участието им в специализирани органи на Общинския съвет 
изпълнено  

Решение № 6 / 22.01.2015г. Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в 

община Елена за постигнати резултати за 2014 година 
изпълнено  

Решение № 7 / 22.01.2015г. Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете 

на кметства в община Елена 
изпълнено  

Решение № 8 /12.02.2015г. Приемане Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2015 г. 
в процес на изпълнение  

Решение № 9 / 12.02.2015г. Приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2015 г. 
в процес на изпълнение  

Решение № 10 / 12.02.2015г. Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община 

Елена през 2015 г. 
в процес на изпълнение  

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/%D1%80-%D0%B5-21.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80-%D0%B5-21.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/%D1%80-%D0%B5-3.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80-%D0%B5-3.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/2015/01/4-izplachtane-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmet-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/4-izplachtane-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmet-za-2014.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/2015/01/5-dopalnitelno-vaznagrajdenie-obchtinski-savetnitci-za-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/5-dopalnitelno-vaznagrajdenie-obchtinski-savetnitci-za-2014.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/2015/01/6-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva-za-20141.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/6-dopalnitelno-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva-za-20141.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/2015/01/7-opredeliane-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/7-opredeliane-vaznagrajdenie-kmetove-na-kmetstva.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/2015/01/8-priemane-programa-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/8-priemane-programa-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost.pdf
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/2015/01/9-priemane-kulturen-kalendar.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/9-priemane-kulturen-kalendar.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/2015/01/10-sporten-kalendar1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/10-sporten-kalendar1.pdf
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Решение № 11 / 12.02.2015г. Приемане Бюджет на Община Елена за 2015 г., Инвестиционна програма 

за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г.,Индикативен 

годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и 

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015, 2016 и 2017 година  

в процес на изпълнение  

Решение № 12 / 12.02.2015г. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена 
изпълнено  

Решение № 13 / 12.02.2015г. Приемане на Общински план за младежта за 2015 г. в процес на изпълнение  

Решение № 14 / 12.02.2015г. Приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на 

интеграционните политики 2015-2017 г. 
в процес на изпълнение  

Решение № 15 / 12.02.2015г. 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. В.Търново, 

насрочено за 12 март 2015 г. 

изпълнено  

Решение № 16 / 12.02.2015г. Промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с 

умствена изостаналост“ – с. Илаков рът 
изпълнено  

Решение № 17 / 12.02.2015г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот №193003 по КВС на 

землище с.Яковци, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 18 / 12.02.2015г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 103050 по КВС на 

землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 19 / 12.02.2015г. Включване на имот № 000350 по КВС на землище с.Палици в 

строителна граница на с.Палици 
в процес на изпълнение  

Решение № 20 / 12.02.2015г. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета 

на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 

1кV на имот № 086028 по КВС на землище с.Костел 

изпълнено Публикувано в ДВ 

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/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/11-priemane-na-budget-2015.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/2015/01/12-izmenenie-i-dopylnenie-na-naredbata-za-mestni-danyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/12-izmenenie-i-dopylnenie-na-naredbata-za-mestni-danyci.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/2015/01/13-priemane-na-obshtinski-plan-za-mladejta.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/2015/01/14-priemane-plan-za-deistvie-v-podkrepa-na-integracionnite-politiki-2015-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/14-priemane-plan-za-deistvie-v-podkrepa-na-integracionnite-politiki-2015-2017.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/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/15-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-mar-2015.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/2015/01/16-promqna-v-kapaciteta-na-socialna-usluga-ddmui-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/16-promqna-v-kapaciteta-na-socialna-usluga-ddmui-ilakov-ryt.pdf
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/2015/01/17-razreshenie-izrabotvane-pup-yakovci-imot-193003.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/17-razreshenie-izrabotvane-pup-yakovci-imot-193003.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/17-razreshenie-izrabotvane-pup-yakovci-imot-193003.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/17-razreshenie-izrabotvane-pup-yakovci-imot-193003.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/2015/01/18-razreshenie-izrabotvane-pup-elena-imot-103050.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/18-razreshenie-izrabotvane-pup-elena-imot-103050.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/18-razreshenie-izrabotvane-pup-elena-imot-103050.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/18-razreshenie-izrabotvane-pup-elena-imot-103050.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/2015/01/19-vklyu4vane-v-stroitelni-granici-palici-rpk.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/19-vklyu4vane-v-stroitelni-granici-palici-rpk.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/2015/01/20-odobrqvane-pup-kostel-imot-086028.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/20-odobrqvane-pup-kostel-imot-086028.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/20-odobrqvane-pup-kostel-imot-086028.pdf
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Решение № 21 / 19.03.2015г. Информация за изменение на общинския бюджет за четвърто 

тримесечие на 2014 г.   
изпълнено  

Решение № 22 / 19.03.2015г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2014 

г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови 

разходи за 2014 г., отчет за сметките за средства от ЕС на Община Елена 

за 2014 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г.  

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 23 / 19.03.2015г. Приемане на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходи за местни дейности на община Елена за периода 2016-2018 г.  
изпълнено  

Решение № 24 / 19.03.2015г.  Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. 

Елена за 2014 г.  
изпълнено  

Решение № 25 / 19.03.2015г.  Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за 

дейността на читалищата в община Елена за 2015 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 26 /19.03.2015г. Приемане на краткосрочен план за енергийна ефективност на община 

Елена (2015-2016) с програма за неговото изпълнение  
в процес на изпълнение  

Решение № 27 /19.03.2015г.   Определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на 

общинските жилища. 
изпълнено  

Решение № 28 / 19.03.2015г.  Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в с. Яковци, 

представляващ придаваема част. 
изпълнено  

Решение № 29 / 19.03.2015г. Продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на 

строеж върху общинска земя. 
изпълнено  

Решение № 30 / 19.03.2015г. Включване на имоти № 036054 и № 036064 по КВС на землище с. 

Беброво в строителна граница на с. Беброво 
в процес на изпълнение  

Решение № 31 / 19.03.2015г.  Съгласие за извършване на корекция на имот № 000986, с НТП „Гори в 

земеделски земи“, местност „Трапа“ по КВС на землище гр. Елена и 

промяна на НТП на имоти №№ 113017 и 113016 по КВС, всичките 

собственост на община Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 32 / 23.04.2015 г.  Приемане информация за изменението на бюджета на община Елена за 

първото тримесечие на 2015 г.  
изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-22-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/21-informatcia-izm-budjet-4-to-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/21-informatcia-izm-budjet-4-to-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/2015/01/22-otchet-izpalnenie-budjet-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/22-otchet-izpalnenie-budjet-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/22-otchet-izpalnenie-budjet-2014.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/22-otchet-izpalnenie-budjet-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/2015/01/23-budjetna-prognoza-mestni-prixodi-2016-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/23-budjetna-prognoza-mestni-prixodi-2016-2018.pdf
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/2015/01/24-otchet-deinost-domashen-patronaj.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/24-otchet-deinost-domashen-patronaj.pdf
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/2015/01/25-programa-chitalishtna-deinost-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/25-programa-chitalishtna-deinost-2015.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/2015/01/26-kratkosrochen-plan-energiina-efektivnost-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/26-kratkosrochen-plan-energiina-efektivnost-2015-2016.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/2015/01/27-opredeliane-obshtinski-jilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/27-opredeliane-obshtinski-jilishta.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/2015/01/28-prodajba-imot-Yakovtci-pridavaema-chast.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/28-prodajba-imot-Yakovtci-pridavaema-chast.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/2015/01/29-prodajba-imot-otstapeno-pravo-stroej.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/29-prodajba-imot-otstapeno-pravo-stroej.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/2015/01/30-vkluchvane-imot-stroitelni-granitci-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/30-vkluchvane-imot-stroitelni-granitci-Bebrovo.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/2015/01/31-izvarshvane-korektcii-imot-000986.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/31-izvarshvane-korektcii-imot-000986.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/31-izvarshvane-korektcii-imot-000986.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/31-izvarshvane-korektcii-imot-000986.pdf
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/2015/01/32-informatcia-budjet-1-trimesechie-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/32-informatcia-budjet-1-trimesechie-2015.pdf
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Решение № 33 / 23.04.2015 г.  Обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни 

дейности и изразходваните бюджетни средства от читалищата на 

територията на община Елена през 2014 г. 

изпълнено  

Решение № 34 / 23.04.2015 г. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 година  
предстоящо за изпълнение  

Решение № 35 /23.04.2015 г. Откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на 

оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 

язовири публична общинска собственост чрез предоставянето им под 

наем за срок до десет години. 

в процес на изпълнение  

Решение № 36 / 23.04.2015 г. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване на територията на община Елена за стопанската 2014 – 2015 г.  
изпълнено  

Решение № 37 / 23.04.2015 г. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на 

съдебно решение за признато право на собственост 
отложено за разглеждане  

Решение № 38 / 23.04.2015 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 151039 по КВС на 

землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За мюсюлманско гробище“ и допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с общински имоти за 2015 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 39 / 23.04.2015 г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 1080 

и контактни имоти по КВС на землище с. Тодювци в обхвата на 

свлачище № VTR13.72607.02 

в процес на изпълнение  

Решение № 40 / 23.04.2015 г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план на засегнатото трасе на общински път VTR 2070 

и контактни имоти по КВС на землище с. Руховци в обхвата на 

свлачище № VTR13.63495.01 

в процес на изпълнение  

Решение № 41 / 23.04.2015 г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 003025 по КВС на 

землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – 

за „Семеен хотел и къщи за гости” 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

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/2015/01/33-priemane-dokladi-za-deinostta-na-chitalishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/33-priemane-dokladi-za-deinostta-na-chitalishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/33-priemane-dokladi-za-deinostta-na-chitalishta.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/2015/01/34-priemane-na-godishen-plan-soc.-yslugi-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/34-priemane-na-godishen-plan-soc.-yslugi-2016.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/2015/01/35-protcedura-iazoviri-predostaviane-pod-naem.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/35-protcedura-iazoviri-predostaviane-pod-naem.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/35-protcedura-iazoviri-predostaviane-pod-naem.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/35-protcedura-iazoviri-predostaviane-pod-naem.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/2015/01/36-polzvane-meri-i-pasishta-2014-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/36-polzvane-meri-i-pasishta-2014-2015.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/2015/01/37-predostaviane-zemi-OPF-sled-sadebno-reshenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/37-predostaviane-zemi-OPF-sled-sadebno-reshenie.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/2015/01/38-PUP-imot-151039-po-KVS-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/38-PUP-imot-151039-po-KVS-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/38-PUP-imot-151039-po-KVS-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/38-PUP-imot-151039-po-KVS-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/38-PUP-imot-151039-po-KVS-Bebrovo.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/2015/01/39-PUP-svlachishte-Toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/39-PUP-svlachishte-Toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/39-PUP-svlachishte-Toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/39-PUP-svlachishte-Toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=261
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/40-PUP-svlachishte-Ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/40-PUP-svlachishte-Ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/40-PUP-svlachishte-Ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/40-PUP-svlachishte-Ryxovci.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/2015/01/41-PUP-imot-003025-po-KVS-Elena-semeen-xotel.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/41-PUP-imot-003025-po-KVS-Elena-semeen-xotel.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/41-PUP-imot-003025-po-KVS-Elena-semeen-xotel.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/41-PUP-imot-003025-po-KVS-Elena-semeen-xotel.pdf
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Решение № 42 / 23.04.2015 г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 091002 по КВС на 

землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение 

– „За ниско свободно жилищно застрояване” 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 43 / 15.05.2015 г.  Удостояване на д-р Йордана Илиева Шабанова със званието „Почетен 

гражданин на гр. Елена” 
изпълнено  

Решение № 44 / 15.05.2015 г.   Удостояване на г-н Любомир Йорданов Жупунов със званието „Почетен 

гражданин на гр. Елена” 
изпълнено  

Решение № 45 / 15.05.2015 г.  Удостояване на г-н Мартин Иванов Трухчев с едностранен плакет изпълнено  

Решение № 46 / 15.05.2015 г. Удостояване на германската неправителствена хуманитарно – 

благотворителна организация Bulgarienhilfe в лицето на нейния 

представител, г-н Юрген Мюлер, с едностранен плакет 

изпълнено  

Решение № 47/ 11.06.2015 г. Приемане годишния финансов отчет за 2014 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД  изпълнено  

Решение № 48 / 11.06.2015 г. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНА 

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД 
изпълнено  

Решение № 49 / 11.06.2015 г. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ЕЛЕНСКИ 

БАЛКАН“ ООД 
изпълнено  

Решение № 50/ 11.06.2015 г. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „МБАЛ „Д-Р 

ДИМИТЪР МОЛЛОВ-ЕЛЕНА“ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
изпълнено  

Решение № 51 / 11.06.2015 г. Приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на „ХОСПИС-

ЕЛЕНА“ ООД 
изпълнено  

Решение № 52 / 11.06.2015 г.  Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена 

за 2015 г. 
в процес на изпълнение  

Решение № 53 / 11.06.2015 г.  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Елена през 2015 г. 
не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

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/2015/01/42-PUP-imot-091002-po-KVS-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/42-PUP-imot-091002-po-KVS-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/42-PUP-imot-091002-po-KVS-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/42-PUP-imot-091002-po-KVS-Blaskovci.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/2015/01/43-Potcheten-grajdanin-d-r-Yordana-Ilieva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/43-Potcheten-grajdanin-d-r-Yordana-Ilieva.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/2015/01/44-Potcheten-grajdanin-Lubomir-Jupynov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/44-Potcheten-grajdanin-Lubomir-Jupynov.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/2015/01/45-Ednostranen-plaket-Martin-%D0%A2ryxchev.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/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/46-Ednostranen-plaket-Bulgarienhilfe.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/2015/01/47-GFO-Bukovetc.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/2015/01/48-GFO-Elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/48-GFO-Elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=308
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/49-GFO-Elenski-balkan.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/49-GFO-Elenski-balkan.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-27-privatizacia-elena-avtotransport-kolonada.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/50-GFO-MBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/50-GFO-MBAL.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/2015/01/51-GFO-Xospis-Elena1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/51-GFO-Xospis-Elena1.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/2015/01/52-Programa-zakrila-na-deteto-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/52-Programa-zakrila-na-deteto-2015.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/2015/01/53-Dopalvane-Programa-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/53-Dopalvane-Programa-obshtinska-sobstvenost.pdf
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Решение № 54 /11.06.2015 г. Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво в 

актуализирания списък на защитените училища в Република България за 

учебната 2015/2016 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 55 / 11.06.2015 г.  Инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена 

подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.10.2015 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 56 / 11.06.2015 г. Ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със 

снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни 

бедствия и пожари, със строителна дървесина. 

в процес на изпълнение  

Решение № 57 / 11.06.2015 г.  Продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във 

връзка със заявление от Стефка Петрова Петкова, пострадала от пожар 

на 29.11.2014 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 58/ 11.06.2015 г.  Извършване на сеч на дървесина в подотдел 311 „ц“ в землището на с. 

Костел във връзка с реализация на проект за изграждане на 

високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение по мярка 

226 от Програмата за развитие на селските райони. 

в процес на изпълнение  

Решение № 59 / 11.06.2015 г.  Оценка на земеделска земя – общинска собственост, предоставена за 

ползване въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

в процес на изпълнение  

Решение № 60 / 11.06.2015 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 208052 по 

КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение – за „Цех за сурово сушени месни продукти“. 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 61 / 11.06.2015 г. Даване на разрешение за изработване на проект Специализиран 

подробен устройствен план за застрояване за „Възстановяване и 

реконструкция на нарушена територия – депо за битови отпадъци в гр. 

Елена“. 

в процес на изпълнение  

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/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/54-Zashtiteno-ychilishte-Bebrovo.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/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/55-Otkrivane-na-COP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/56-Polzvane-na-dyrvesina-za-postradali-ot-pojari-i-bedstvia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/56-Polzvane-na-dyrvesina-za-postradali-ot-pojari-i-bedstvia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/56-Polzvane-na-dyrvesina-za-postradali-ot-pojari-i-bedstvia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-34-bankova-garancia-elena-avtotransport-2012-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/57-Prodajba-na-stoiashta-dyrvesina.pdf
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/2015/01/58-Izvyrshvane-na-sech-po-proekt-mqrka-226.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/58-Izvyrshvane-na-sech-po-proekt-mqrka-226.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/58-Izvyrshvane-na-sech-po-proekt-mqrka-226.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/58-Izvyrshvane-na-sech-po-proekt-mqrka-226.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/2015/01/59-Otcenka-na-zemedelska-zemq-%C2%A741.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/59-Otcenka-na-zemedelska-zemq-%C2%A741.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/59-Otcenka-na-zemedelska-zemq-%C2%A741.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/59-Otcenka-na-zemedelska-zemq-%C2%A741.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/2015/01/60-PUP-za-imot-208052-po-KVS-Elena-tcex-meso1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/60-PUP-za-imot-208052-po-KVS-Elena-tcex-meso1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/60-PUP-za-imot-208052-po-KVS-Elena-tcex-meso1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/60-PUP-za-imot-208052-po-KVS-Elena-tcex-meso1.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/2015/01/61-PUP-depo-elena2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/61-PUP-depo-elena2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/61-PUP-depo-elena2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/61-PUP-depo-elena2.pdf
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Решение № 62 / 11.06.2015 г. 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 редовно годишно събрание 

изпълнено  

Решение № 63 / 11.06.2015 г.  Удължаване срок на учредена банкова гаранция в полза на Държавен 

фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за Народно читалище 

„Напредък – Елена – 1863″ гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 64/ 11.06.2015 г. Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходите за 

лечение. 
изпълнено  

Решение № 65 / 25.06.2015 г.  Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. на Община 

Елена във връзка с изпълнение на проект по мярка 321 „Обновяване и 

развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 66 /25.06.2015 г. 

 

Отмяна на действащата Общинска програма за управление на 

отпадъците на община Елена (2011-2015г.) и приемане на Регионална 

Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново 

(2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена.  

в процес на изпълнение  

Решение № 67 / 25.06.2015 г. Отмяна на Решение № 53 / 11.06.2015 г. на Общински съвет -Елена и 

допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в община Елена през 2015 г.  

в процес на изпълнение  

Решение № 68 / 25.06.2015 г. Приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на община Елена  
в процес на изпълнение  

Решение № 69 / 25.06.2015 г.   Приемане на Годишен план за паша, определяне размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално 

ползване и съгласие за предоставянето им.  

в процес на изпълнение  

Решение № 70 / 25.06.2015 г. Приемане на доклад относно анализа на ситуацията и оценката на 

потребностите в Община Елена във връзка с разработването на 

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново 

(2016-2020 г.)  

в процес на изпълнение  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-39-izbor-upravitel-na-hospis.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/62-Glasuvane-MOBAL.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/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/63-yduljavane-bankova-garantciq-DF-Zemedelie.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/2015/01/64-Otpuskane-pomosht-lechenie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/64-Otpuskane-pomosht-lechenie.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/2015/01/65-kompensirani-promeni-uni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/65-kompensirani-promeni-uni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/65-kompensirani-promeni-uni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/65-kompensirani-promeni-uni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/65-kompensirani-promeni-uni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-43-otkrivane-procedura-za-turg-yazovir-chervenkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/66-Programa-ypravlenie-otpadutci-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/66-Programa-ypravlenie-otpadutci-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/66-Programa-ypravlenie-otpadutci-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/66-Programa-ypravlenie-otpadutci-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-44-predvaritelno-suglasie-za-traseta-kamenari-bjproperties.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/67-dopulvane-programa-obshtinska-sobstvenost-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/67-dopulvane-programa-obshtinska-sobstvenost-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/67-dopulvane-programa-obshtinska-sobstvenost-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-45-predvaritelno-suglasie-za-trase-chukani-daiora.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/68-priemane-pravila-polzvane-meri-i-pasishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/68-priemane-pravila-polzvane-meri-i-pasishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-46-bezvazmezdno-predostavyane-pomeshtenia-dsp-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/69-priemane-godishen-plan-na-merite-i-pasishtata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/69-priemane-godishen-plan-na-merite-i-pasishtata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/69-priemane-godishen-plan-na-merite-i-pasishtata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-47-uvelichavane-kapitala-na-hospis-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/70-priemane-doklad-analiz-potrebnosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/70-priemane-doklad-analiz-potrebnosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/70-priemane-doklad-analiz-potrebnosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/70-priemane-doklad-analiz-potrebnosti.pdf
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Решение № 71 / 25.06.2015 г. Подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа 

за независим живот“ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим 

живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. 

в процес на изчакване  

Решение № 72 /25.06.2015 г. Предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с 

грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ 

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

изпълнено  

Решение № 73 / 25.06.2015 г. Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат 

на задължително застраховане  
в процес на изпълнение  

Решение № 74 / 25.06.2015 г. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 2 бр. автобуси 

„Фолксваген ЛТ 46″ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. 

Елена. 

изпълнено  

Решение № 75 / 25.06.2015 г. Отразяване на имот № 509.1 от плана на новообразуваните имоти по § 4 

от Прeходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), корекция от 

контактна зона, промяна на начина на трайно ползване (НТП) и 

обединяване на имоти № № 000605 и 000606 по КВС на землище гр. 

Елена. 

отменено  

Решение № 76 / 25.06.2015 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план на засегнато трасе на общински път 

VTR 1079/ІІІ-662/ Елена – Лазарци – Мийковци и контактни имоти по 

КВС на землище с. Мийковци в обхват на свлачище № VTR3.48057.01. 

в процес на изпълнение  

Решение № 77 / 25.06.2015 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 024003 по КВС на 

землище с. Яковци, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за 

определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно 

жилищно застрояване“. 

не подлежи на изпълнение от 

ОбА 

 

Решение № 78 / 25.06.2015 г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план за корекция на външно водопроводно трасе на 

„Водоснабдяване „Синджирци“ от помпена станция за водоснабдяване 

„Група Беброво“ до околовръстен полигон на „Синджирци“. 

в процес на изпълнение  

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-48-pocheten-grajdanin-asen-jelyazkov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/71-proekt-nezavisim-jivot-po-OP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/71-proekt-nezavisim-jivot-po-OP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/71-proekt-nezavisim-jivot-po-OP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/71-proekt-nezavisim-jivot-po-OP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/72-pomeshtenia-za-proekt-nezavisim-jivot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/72-pomeshtenia-za-proekt-nezavisim-jivot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/72-pomeshtenia-za-proekt-nezavisim-jivot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/73-imoti-za-zastraxovane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/73-imoti-za-zastraxovane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/74-pravo-na-polzvane-2-avtobysi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/74-pravo-na-polzvane-2-avtobysi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/74-pravo-na-polzvane-2-avtobysi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/75-imot-509.1-po-paragraf-4.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/76-pup-svlachishte-mikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/76-pup-svlachishte-mikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/76-pup-svlachishte-mikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/76-pup-svlachishte-mikovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/77-pup-imot-024003-po-kvs-qkovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/77-pup-imot-024003-po-kvs-qkovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/77-pup-imot-024003-po-kvs-qkovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/77-pup-imot-024003-po-kvs-qkovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/77-pup-imot-024003-po-kvs-qkovtci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-49-pocheten-grajdanin-mincho-todorov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/78-pup-vodosnabdqvane-sindjirci-grypa-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/78-pup-vodosnabdqvane-sindjirci-grypa-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/78-pup-vodosnabdqvane-sindjirci-grypa-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/78-pup-vodosnabdqvane-sindjirci-grypa-bebrovo.pdf

