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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 1  / 14.01.2016г. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинската администрация за периода 01.07.2015 г. – 04.11.2015 

г.  

изпълнено  

Решение № 2 / 14.01.2016г. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2015 година.  

изпълнено  

Решение № 3 / 14.01.2016г. Утвърждаване на Актуализиране разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Елена за 2015 г.  

изпълнено  

Решение № 4 / 14.01.2016г. Кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по 

процедура „Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

изпълнено  

Решение № 5 / 14.01.2016г. 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 извънредно Общо 

събрание. 

изпълнено  

Решение № 6 / 14.01.2016г. Обявяване на имот – публична общинска собственост (бивша 

детска градина в гр. Елена) за частна общинска собственост. 
изпълнено  

Решение № 7 / 14.01.2016г. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение 

на съдебно решение за признато право на собственост. 
изпълнено  

Решение № 8 /14.01.2016г. Предварително съгласие за учредяване право на ползване за 

устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на с. 

Блъсковци. 

отложено за разглеждане 

от ОбС 

 

Решение № 9 / 14.01.2016г. Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за четвъртото тримесечие на 2015 година. 
изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/1-otchet-izpalnenie-reshenia-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/1-otchet-izpalnenie-reshenia-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/1-otchet-izpalnenie-reshenia-obs.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/2016/02/2-otchet-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/2-otchet-obshtinska-sobstvenost.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/2016/02/3-ytvarjdavane-na-aktualiziran-razchet-evropeiski-sauz.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/3-ytvarjdavane-na-aktualiziran-razchet-evropeiski-sauz.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/2016/02/4-kandidatstvane-proekt-op-razvitie-na-choveshki-resursy-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/4-kandidatstvane-proekt-op-razvitie-na-choveshki-resursy-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/4-kandidatstvane-proekt-op-razvitie-na-choveshki-resursy-2014-2020.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/2016/02/5-glasuvane-predstavitel-os-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/5-glasuvane-predstavitel-os-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/5-glasuvane-predstavitel-os-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/5-glasuvane-predstavitel-os-mobal-v-tarnovo.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/2016/02/6-obqvqvane-imot-publichna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/6-obqvqvane-imot-publichna-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/2016/02/7-predostavqne-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/7-predostavqne-zemi.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/2016/02/8-ychredqvane-pravo-na-polzvane-pcheli.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/8-ychredqvane-pravo-na-polzvane-pcheli.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/8-ychredqvane-pravo-na-polzvane-pcheli.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/2016/02/9-odobrqvane-razxodi-za-komandirovki-kmet.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/9-odobrqvane-razxodi-za-komandirovki-kmet.pdf
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Решение № 10 / 14.01.2016г. Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община 

Елена за постигнати резултати за 2015 година.  
изпълнено  

Решение № 11 / 14.01.2016г. Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена за постигнати резултати през 2015 

година. 

изпълнено  

Решение № 12 / 14.01.2016г. Отмяна на Решение № 23 / 17.12.2015 г. на Общински съвет – 

Елена, относно изменение в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена, съгласно 

Заповед № ОА04-141 от 08.01.2016 г. на Областен управител на 

област Велико Търново. 

изпълнено  

Решение № 13 / 28.01.2016г. Приемане на Програма за управление на община Елена за мандата 

2015-2019 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 14 / 28.01.2016г. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост 

в община Елена за мандата 2015-2019 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 15 / 28.01.2016г. Приемане Програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за 2016 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 16 / 28.01.2016г. Промени в структурата на общинската администрация и 

дейностите към нея. 
изпълнено  

Решение № 17 / 28.01.2016г. Приемане на Календар на културните събития и честванията на 

национални и местни празници в община Елена през 2016 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 18 / 28.01.2016г. Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в 

община Елена през 2016 г.  
в процес на изпълнение  

Решение № 19 / 28.01.2016г. Приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна 

програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и 

Индикативен годишен разчет за сметките за сметките за средства 

от Европейския съюз. 

в процес на изпълнение  

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/2016/02/10-izplashtane-dms-kmet.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/10-izplashtane-dms-kmet.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/2016/02/11-izplashtane-dms-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/11-izplashtane-dms-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/11-izplashtane-dms-kmetove-na-kmetstva.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/2016/02/12-otmqka-na-reshenie-23.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/12-otmqka-na-reshenie-23.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/12-otmqka-na-reshenie-23.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/12-otmqka-na-reshenie-23.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/12-otmqka-na-reshenie-23.doc
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/2016/02/13-programa-mandat-2015-2019.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/13-programa-mandat-2015-2019.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/2016/02/14-strategia-za-ypravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2015-2019.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/14-strategia-za-ypravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2015-2019.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/2016/02/15-programa-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/15-programa-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2016.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/2016/02/16-promeni-struktura-obshtinska-administracia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/16-promeni-struktura-obshtinska-administracia.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/2016/02/17-kalendar-na-kulturnite-sabitia-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/17-kalendar-na-kulturnite-sabitia-2016.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/2016/02/18-kalendar-na-sportno-turisticheskite-sabitia-za-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/18-kalendar-na-sportno-turisticheskite-sabitia-za-2016.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/2016/02/19-budjet-obshtina-elena-za-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/19-budjet-obshtina-elena-za-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/19-budjet-obshtina-elena-za-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/19-budjet-obshtina-elena-za-2016.pdf
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Решение № 20 / 28.01.2016г. Приемане на общински план за младежта за 2016 г.  в процес на изпълнение  

Решение № 21 / 25.02.2016г. Предоставяне чрез дарение на имот – частна общинска 

собственост (бивша детска градина в гр. Елена) за нуждите на 

Районно управление на МВР – гр. Елена. 

изпълнено  

Решение № 22 / 25.02.2016г. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община 

Елена за периода 2016-2018 г.  

в процес на изпълнение  

Решение № 23 / 25.02.2016г. Приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност в 

община Елена за периода 2016-2017 г. с Програма за неговото 

изпълнение. 

в процес на изпълнение  

Решение № 24 / 25.02.2016г. 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. 

изпълнено  

Решение № 25 / 25.02.2016г. Кандидатстване на община Елена пред Фонд „Социална закрила“ 

с проектно предложение „Модернизиране на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. 

Елена“ и осигуряване на съфинансиране по проекта. 

изпълнено  

Решение № 26 / 25.02.2016г. Безвъзмездно предоставяне на имоти – публична общинска 

собственост за управление от Музей на Възраждането „Иларион 

Макариополски“ – гр. Елена. 

изпълнено  

Решение № 27 / 25.02.2016г. Предварително съгласие за учредяване право на ползване за 

устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства в землището на 

с.Блъсковци. 

изпълнено  

Решение № 28 / 25.02.2016г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна 

инфраструктура и План за включване на част от уличната мрежа 

на с. Синджирци в околовръстния полигон на селото. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-21-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/20-priemane-plan-za-mladejta-za-2016.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/2016/02/21-darenie-na-imot-na-mvr-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/21-darenie-na-imot-na-mvr-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/21-darenie-na-imot-na-mvr-elena.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/2016/02/22-priemane-na-kratkosrochna-programa-za-izpolzvane-energiq-ot-vazobnoviaemi-iztochnici-2016-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/22-priemane-na-kratkosrochna-programa-za-izpolzvane-energiq-ot-vazobnoviaemi-iztochnici-2016-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/22-priemane-na-kratkosrochna-programa-za-izpolzvane-energiq-ot-vazobnoviaemi-iztochnici-2016-2018.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/2016/02/23-priemane-kratkosrochen-plan-za-energiina-efektivnost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/23-priemane-kratkosrochen-plan-za-energiina-efektivnost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/23-priemane-kratkosrochen-plan-za-energiina-efektivnost-2016-2017.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/2016/02/24-priemane-godishen-plan-za-merite-i-pasishtata-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/24-priemane-godishen-plan-za-merite-i-pasishtata-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/24-priemane-godishen-plan-za-merite-i-pasishtata-2016-2017.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/2016/02/25-kandidatstvane-pred-fond-socialna-zakrila-dsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/25-kandidatstvane-pred-fond-socialna-zakrila-dsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/25-kandidatstvane-pred-fond-socialna-zakrila-dsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/25-kandidatstvane-pred-fond-socialna-zakrila-dsp.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/2016/02/26-predostavqne-imoti-za-upravlenie-ot-muzei-na-vazrajdaneto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/26-predostavqne-imoti-za-upravlenie-ot-muzei-na-vazrajdaneto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/26-predostavqne-imoti-za-upravlenie-ot-muzei-na-vazrajdaneto.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/2016/02/27-predvaritelno-saglasie-za-uchredqvane-na-pchelin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/27-predvaritelno-saglasie-za-uchredqvane-na-pchelin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/27-predvaritelno-saglasie-za-uchredqvane-na-pchelin.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/2016/02/28-davane-saglasie-za-izrabotvane-pup-sindjirci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/28-davane-saglasie-za-izrabotvane-pup-sindjirci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/28-davane-saglasie-za-izrabotvane-pup-sindjirci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/28-davane-saglasie-za-izrabotvane-pup-sindjirci.pdf
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Решение № 29 / 25.02.2016г. Определяне на представител на Община Елена в Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ „Еленско – Златаришки балкан“. 
изпълнено  

Решение № 30 / 25.02.2016г. Определяне на представители на община Елена в сдружение 

„Асоциация на общини със седалища и територии на културно-

историческо наследство“. 

изпълнено  

Решение № 31 / 25.02.2016г. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на 

кметства в община Елена. 
изпълнено 

 

 

Решение № 32 / 25.02.2016г. Промяна в Решение № 148 / 28.11.2013 г. на Общински съвет – 

Елена относно предоставяне за безвъзмездно управление на част 

от имот-частна общинска собственост за нуждите на Агенция по 

заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Бюро по 

труда” – Велико Търново, филиал Елена. 

изпълнено 

 

 

Решение № 33 / 24.03.2016г. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и 

разходите за местни дейности на община Елена за периода 2017-

2019 г.             

изпълнено 

 

 

Решение № 34 / 24.03.2016г. Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж 

гр.Елена за 2015 г. 
изпълнено 

 

 

Решение № 35 /24.03.2016г. Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците – регион Велико Търново /2014-2020 г./ с Общински 

план на дейностите за община Елена през 2015 г.  

в процес на изпълнение  

Решение № 36 / 24.03.2016г. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и 

План за дейността на читалищата в община Елена за 2016 г.  
в процес на изпълнение  

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/2016/02/29-opredelqne-predstavitel-mig-elensko-zlatarishki-balkan.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/29-opredelqne-predstavitel-mig-elensko-zlatarishki-balkan.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/2016/02/30-opredelqne-predstavitel-v-asociaciq-kulturno-istorichesko-nasledstvo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/30-opredelqne-predstavitel-v-asociaciq-kulturno-istorichesko-nasledstvo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/30-opredelqne-predstavitel-v-asociaciq-kulturno-istorichesko-nasledstvo.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/2016/02/31-opredelqne-vaznagrajdeniq-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/31-opredelqne-vaznagrajdeniq-kmetove-na-kmetstva.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/2016/02/32-predostavqne-imoti-buro-po-truda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/32-predostavqne-imoti-buro-po-truda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/32-predostavqne-imoti-buro-po-truda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/32-predostavqne-imoti-buro-po-truda.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/32-predostavqne-imoti-buro-po-truda.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/2016/02/33-budjetna-prognoza-2017-2019.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/33-budjetna-prognoza-2017-2019.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/33-budjetna-prognoza-2017-2019.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/2016/02/34-priemane-otchet-dsp-za-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/34-priemane-otchet-dsp-za-2015.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/2016/02/35-otchet-izpalnenie-programa-za-ypravlenie-na-otpadacite.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/35-otchet-izpalnenie-programa-za-ypravlenie-na-otpadacite.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/35-otchet-izpalnenie-programa-za-ypravlenie-na-otpadacite.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/2016/02/36-priemane-na-programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deinost-za-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/36-priemane-na-programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deinost-za-2016.pdf
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Решение № 37 / 24.03.2016г. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния 

ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 25 март 2016 

г.  

изпълнено 

 

 

Решение № 38 / 24.03.2016г. 

 

Разрешаване ползването на краткосрочен банков кредит за 

оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и 

определяне на условията за същия 

изпълнено 

 

 

Решение № 39 / 24.03.2016г.  Определяне броя, вида, местонахождението и предназначението 

на общинските жилища 
изпълнено 

 

 

Решение № 40 / 24.03.2016г. Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект – публична общинска собственост 

(язовир Беброво) 

изпълнено 

 

 

Решение № 41 / 24.03.2016г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасе на линеен обект – водоснабдяване и трасе на линеен обект – 

външно кабелно ел.захранване 1кV на имот № 024003 по КВС на 

землище с. Яковци 

изпълнено 

 

публикувано в ДВ 

Решение № 42 / 24.03.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот № 000800 по КВС 

на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ и 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 

включване на имота в строителна граница на с. Христовци 

изпълнено 

 

 

Решение № 43 / 24.03.2016г. Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на 

Алис Ахмедова, жител на община Елена, в турне на 

представителен ансамбъл в САЩ 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/37-Obshto-sabranie-asociaciq-ViK-29-03-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/37-Obshto-sabranie-asociaciq-ViK-29-03-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/37-Obshto-sabranie-asociaciq-ViK-29-03-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/37-Obshto-sabranie-asociaciq-ViK-29-03-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/37-Obshto-sabranie-asociaciq-ViK-29-03-2016.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/2016/02/38-razreshavane-na-kredit-ot-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/38-razreshavane-na-kredit-ot-elena-avtotransport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/38-razreshavane-na-kredit-ot-elena-avtotransport.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/2016/02/39-opredelqne-na-obshtinski-jilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/39-opredelqne-na-obshtinski-jilishta.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=261
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/40-davane-saglasie-za-polzvane-na-povarxnosten-voden-obekt-qzovir-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/40-davane-saglasie-za-polzvane-na-povarxnosten-voden-obekt-qzovir-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/40-davane-saglasie-za-polzvane-na-povarxnosten-voden-obekt-qzovir-bebrovo.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/2016/02/41-odobrqvane-pup-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/41-odobrqvane-pup-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/41-odobrqvane-pup-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/41-odobrqvane-pup-qkovci.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/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/42-davane-razreshenie-pup-xristovci.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/2016/02/43-finansovo-podpomagane-alis-axmedova.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/43-finansovo-podpomagane-alis-axmedova.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/43-finansovo-podpomagane-alis-axmedova.pdf
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Решение № 44 / 07.04.2016г.  Информация за изменението на общинския бюджет за първото 

тримесечие на 2016 г. 
изпълнено 

 

 

Решение № 45 / 07.04.2016г.  Приемане на План за противодействие на тероризма в община 

Елена, част от Общинския план за защита от бедствия  
изпълнено 

 

 

Решение № 46 / 07.04.2016г.  Подкрепа за кандидатстването Църквата „Успение Богородично“ – 

гр. Елена по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследства“ от Програмата за развитие на селските 

райони (2014 – 2020) и потвърждение за съответствие с 

приоритетите и целите на Общинския план за развитие 

изпълнено 

 

 

Решение № 47 / 07.04.2016г.  Подкрепа за кандидатстването Църквата „Рождество 

Богородично“ – гр. Елена по подмярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследства“ от 

Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) и 

потвърждение за съответствие с приоритетите и целите на 

Общинския план за развитие 

изпълнено 

 

 

Решение № 48 / 07.04.2016г.  Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния 

ред на извънредно заседание но Общото събрание на „Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико 

Търново, насрочено на 21 април 2016 г. 

изпълнено 

 

 

Решение № 49 / 07.04.2016г.  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 извънредно Общо 

събрание 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/44-promeni-po-budgeta-I-vo-trimeschie-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/44-promeni-po-budgeta-I-vo-trimeschie-2016.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/2016/02/45-priemane-plan-za-protivodeistvie-na-terorizma.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/45-priemane-plan-za-protivodeistvie-na-terorizma.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/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/46-podkrepa-za-kandidatstvane-gorna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.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/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/47-podkrepa-za-kandidatstvane-dolna-cyrkva-podmqrka-7-6-PRSR-2014-2020.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/2016/02/48-obshto-sabranie-vik-veliko-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/48-obshto-sabranie-vik-veliko-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/48-obshto-sabranie-vik-veliko-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/48-obshto-sabranie-vik-veliko-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/48-obshto-sabranie-vik-veliko-tarnovo.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/2016/02/49-glasuvane-na-obshto-sabranie-na-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/49-glasuvane-na-obshto-sabranie-na-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/49-glasuvane-na-obshto-sabranie-na-mobal-v-tarnovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/49-glasuvane-na-obshto-sabranie-na-mobal-v-tarnovo.pdf


Приложение № 2 към Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Елена от общинска администрация за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. 

7 

 

Решение № 50 / 07.04.2016г.  Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за учредяване 

право на строеж върху осем броя петна за построяване на гаражи, 

находящи се в УПИ І, кв. 86 „а“ по плана на гр. Елена, 

утвърждаване на начална тръжнва цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга 

изпълнено 

 

 

Решение № 51 / 07.04.2016г.  Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху полски 

пътища, публична общинска собственост, в полза на ТП 

„Държавно горско стопанство „Буйновци“ към Северноцентрално 

държавно предприятие – ДП Габррово 

изпълнено 

 

 

Решение № 52 / 07.04.2016г.  Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имоти, 

публична общинска собственост, в полза на ТП „Държавно горско 

стопанство Елена“ – гр. Елена към Северноцентрално държавно 

предприятие – ДП Габрово 

изпълнено 

 

 

Решение № 53 / 07.04.2016г.  Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Здравко 

Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена 
в процес на изпълнение  

Решение № 54 / 28.04.2016г.  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена 

за 2015 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 

капиталови разходи за 2015 г., отчет на сметките за средства от ЕС 

на Община Елена за 2015 г. и отчет за състоянието на общинския 

дълг за 2015 г.  

изпълнено 

 

 

Решение № 55 / 28.04.2016г.  Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди 

за премахване на незаконни строежи или части от тях на 

територията на Община Елена 

изпълнено 

 

 

Решение № 56 / 28.04.2016г.  Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 
не е прието от ОбС   

Решение № 57 / 28.04.2016г.  Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община 

Елена за 2016 г. 
в процес на изпълнение  

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/2016/02/50-otkrivane-targ-otstypeno-pravo-na-stroej-garaji-ylica-kraibrejna.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/50-otkrivane-targ-otstypeno-pravo-na-stroej-garaji-ylica-kraibrejna.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/50-otkrivane-targ-otstypeno-pravo-na-stroej-garaji-ylica-kraibrejna.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/50-otkrivane-targ-otstypeno-pravo-na-stroej-garaji-ylica-kraibrejna.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/50-otkrivane-targ-otstypeno-pravo-na-stroej-garaji-ylica-kraibrejna.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/2016/02/51-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-buinovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/51-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-buinovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/51-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-buinovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/51-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-buinovci.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/2016/02/52-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/52-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/52-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/52-ychredqvane-pravo-na-stroej-dgs-elena.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/2016/02/53-postavqne-pametna-plocha-zdravko-mollov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/53-postavqne-pametna-plocha-zdravko-mollov.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/2012/01/r-2012-18-davene-suglasie-za-kandidatstvane-oprr-3-2.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/2016/02/56-izmenenie-naredba-mestni-taksi-i-ceni-na-yslygi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/56-izmenenie-naredba-mestni-taksi-i-ceni-na-yslygi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-18-davene-suglasie-za-kandidatstvane-oprr-3-2.pdf
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Решение № 58 / 28.04.2016г.  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2016 г. в частта „Имоти, които община 

Елена има намерение да предостави под наем“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 59 / 28.04.2016г.  Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска 

собственост (бивше кметство в с. Шилковци), утвърждаване на 

начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга. 

изпълнено 

 

 

Решение № 60 / 28.04.2016г.  Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване 

за продажба на имот, частна общинска собственост, утвърждаване 

на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга 

изпълнено 

 

 

Решение № 61 / 28.04.2016г.  Продажба на имот, частна общинска собственост (автоспирка в с. 

Лазарци) 
неизпълнено има промяна в 

собствеността на 

земята 

Решение № 62 / 28.04.2016г.  Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 

000634, с НТП „Полски път“ и 000633, с НТП „Гора в земеделска 

земя (собственост на община Елена) и 104001, с НТП „Нива“ 

(частна собственост) по КВС на землище гр. Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 63 / 28.04.2016г.  Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 1 кV на 

имот № 038008 по КВС на землище с. Руховци 

изпълнено 

 

публикувано в ДВ 

Решение № 64 / 28.04.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 131056 по КВС 

на землище с Шилковци, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир 

„Йовковци“, за определяне на ново конкретно предназначение – 

„За овцеферма“ 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/58-dopalvane-programata-za-obshtinskata-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/58-dopalvane-programata-za-obshtinskata-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/58-dopalvane-programata-za-obshtinskata-sobstvenost.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/2016/02/59-targ-otdavane-pod-naem-imot-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/59-targ-otdavane-pod-naem-imot-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/59-targ-otdavane-pod-naem-imot-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/59-targ-otdavane-pod-naem-imot-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/59-targ-otdavane-pod-naem-imot-Shilkovci.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/2016/02/60-otkriva-procedura-targ-prodajba-imot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/60-otkriva-procedura-targ-prodajba-imot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/60-otkriva-procedura-targ-prodajba-imot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/60-otkriva-procedura-targ-prodajba-imot.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/2016/02/61-prodajba-imot-spirka-Lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/61-prodajba-imot-spirka-Lazarci.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/2016/02/62-syglasie-za-korekciq-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/62-syglasie-za-korekciq-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/62-syglasie-za-korekciq-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/62-syglasie-za-korekciq-chukani.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/2016/02/63-pup-za-el-zahranvane-ruhovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/63-pup-za-el-zahranvane-ruhovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/63-pup-za-el-zahranvane-ruhovci.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/2016/02/64-pup-za-ovceferma-imot131056-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/64-pup-za-ovceferma-imot131056-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/64-pup-za-ovceferma-imot131056-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/64-pup-za-ovceferma-imot131056-Shilkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/64-pup-za-ovceferma-imot131056-Shilkovci.pdf
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Решение № 65 / 28.04.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за част от имот № 034010, 

с НТП „Нива“ (7.812 дка – имот 010) и „Съобщителен провод“ 

(0.699 дка – имот 02) по КВС на землище с. Блъсковци, попадащ в 

пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, за определяне на трайно 

предназначение на имот № 034010(2) – „За съоръжение на 

техническа инфраструктура“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 66 / 28.04.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за част от имот № 049504, 

с НТП „Нива“ (2.123 дка – имот 01) и „Съобщителен провод“ 

(0.450 дка – имот 02) по КВС на землище с. Блъсковци, за 

определяне на трайно предназначение – „За съоръжение на 

техническа инфраструктура“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 67 / 28.04.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за част от имот № 166068, 

с НТП „Изоставена нива“ (5.796 дка – имот 01) и „Съобщителен 

провод“ (0.704 дка – имот 02) по КВС на землище с. Константин, 

за определяне на трайно предназначение на имот № 166068(02) – 

„За съоръжение на техническа инфраструктура“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 68 / 28.04.2016г.  Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект – публична общинска собственост 

(язовир „Палици“) 

изпълнено 

 

 

Решение № 69 / 12.05.2016г.  Удостояване на Хараламби Янков Попов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“ 
изпълнено 

 

 

Решение № 70 / 12.05.2016г.  Удостояване на Йордан Иванов Василев със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“ 
изпълнено 

 

 

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/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/65-razreshenie-pup-telenor-imot034010-Veluvci.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/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/66-razreshenie-pup-telenor-imot049504-Blaskovci.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/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/67-razreshenie-pup-telenor-imot166068-Konstantin-1.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/2016/02/68-izdavane-razreshenie-izgrajdane-sadkova-instalaciq-qzovir-Palici.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/68-izdavane-razreshenie-izgrajdane-sadkova-instalaciq-qzovir-Palici.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/68-izdavane-razreshenie-izgrajdane-sadkova-instalaciq-qzovir-Palici.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/2016/02/69-Potcheten-grajdanin-Xaralambi-Popov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/69-Potcheten-grajdanin-Xaralambi-Popov.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/2016/02/70-Potcheten-grajdanin-Yordan-Vasilev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/70-Potcheten-grajdanin-Yordan-Vasilev.pdf
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Решение № 71 / 12.05.2016г.  Удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието 

„Почетен гражданин на град Елена“ (посмъртно) 
изпълнено 

 

 

Решение № 72 / 12.05.2016г.  Удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен 

плакет 
изпълнено 

 

 

Решение № 73 / 12.05.2016г.  Удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет изпълнено 

 

 

Решение № 74 / 12.05.2016г.  Удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет изпълнено 

 

 

Решение № 75 / 12.05.2016г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 103003, с 

начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята ІV, площ 

2.801 дка, местност „Дядо Станева кория“ 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” 

изпълнено 

 

 

Решение № 76 / 26.05.2016г.  Безвъзмездно предоставяне на помещения и оборудване за 

нуждите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена 

и Златарица“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 77 / 26.05.2016г.  Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за 

местно развитие по подмярка 19.2 “ Прилагане на операции в 

рамките на стратегии ВОМР“ по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/71-Potcheten-grajdanin-Dragan-Draganov-posmartno.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/71-Potcheten-grajdanin-Dragan-Draganov-posmartno.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/2016/02/72-Ednostranen-plaket-Krasimira-Zurkova.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/72-Ednostranen-plaket-Krasimira-Zurkova.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/2016/02/73-Ednostranen-plaket-Yordan-Minchev.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/2016/02/74-Ednostranen-plaket-Nikolai-Kisiov.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/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/75-razreshenie-pup-yakovci-sukov.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/2016/02/76-predostavqne-na-pomeshteniq-i-oborydvane-za-MIG.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/76-predostavqne-na-pomeshteniq-i-oborydvane-za-MIG.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/76-predostavqne-na-pomeshteniq-i-oborydvane-za-MIG.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/2016/02/77-osigyrqvane-finansov-resyrs-za-strategii-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/77-osigyrqvane-finansov-resyrs-za-strategii-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/77-osigyrqvane-finansov-resyrs-za-strategii-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/77-osigyrqvane-finansov-resyrs-za-strategii-VOMR.pdf
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Решение № 78 / 26.05.2016г.  Упълномощаване на председателя на Общински съвет  Елена да 

подпише декларация по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 22 за прилагане 

на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на 

стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 79 / 16.06.2016г.  Извършаване на вътрешни компенсирани промени в 

инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи 

за 2016 г. на община Елена  

изпълнено 

 

 

Решение № 80 / 16.06.2016г.  Отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за 

стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ  

изпълнено 

 

 

Решение № 81 / 16.06.2016г.  Приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на 

„Буковец“ ЕООД  
изпълнено 

 

 

Решение № 82 / 16.06.2016г.  Приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Елена 

автотранспорт“ ЕООД 
изпълнено 

 

 

Решение № 83 / 16.06.2016г.  Приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на 

„Еленски балкан“ ООД  
изпълнено 

 

 

Решение № 84 / 16.06.2016г.  Приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на МБАЛ 

„Д-р Димитър Моллов – Елена“ ЕООД – В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
изпълнено 

 

 

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/2016/02/78-ypalnomoshtavane-predstavitel-za-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/78-ypalnomoshtavane-predstavitel-za-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/78-ypalnomoshtavane-predstavitel-za-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/78-ypalnomoshtavane-predstavitel-za-VOMR.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/2016/02/79-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-jun-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/79-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-jun-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/79-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-jun-2016.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/2016/02/80-otmqna-i-priemane-na-nova-naredba-za-zemite-ot-opf.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/80-otmqna-i-priemane-na-nova-naredba-za-zemite-ot-opf.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/80-otmqna-i-priemane-na-nova-naredba-za-zemite-ot-opf.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/2016/02/81-GFO-Bukovetc.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/81-GFO-Bukovetc.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/2016/02/82-GFO-Elena-avtotranspot.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/82-GFO-Elena-avtotranspot.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/2016/02/83-GFO-Elensky-balkan.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/83-GFO-Elensky-balkan.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/2016/02/84-GFO-MBAL-Elena-v-nesastoqtelnost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/84-GFO-MBAL-Elena-v-nesastoqtelnost.pdf
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Решение № 85 / 16.06.2016г.  Приемане на годишния финансов отчет за 2015 година на „Хоспис 

– Елена“ ООД 
изпълнено 

 

 

Решение № 86 / 16.06.2016г.  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2016 г. в частта „Имоти, които община 

Елена има намерение да предостави под наем“ 

изпълнено 

 

 

Решение № 87 / 16.06.2016г.  Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в 

община Елена през 2016 г. 
изпълнено 

 

 

Решение № 88 / 16.06.2016г.  Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за 

отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс 
изпълнено 

 

 

Решение № 89 / 16.06.2016г.  Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални 

цени за продажба на дървесина от общинските горски територии 

през 2016 г. 

изпълнено 

 

 

Решение № 90 / 16.06.2016г.  Определяне на имоти – частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане 
изпълнено 

 

 

Решение № 91 / 16.06.2016г.  Изпълнение на съдебно решение за обезщетяване на правоимащи 

по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/85-GFO-Xospis-Elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/85-GFO-Xospis-Elena.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/2016/02/86-dopalvane-programata-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-june-2016-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/86-dopalvane-programata-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-june-2016-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/86-dopalvane-programata-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-june-2016-1.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/2016/02/87-promyana-v-godishniq-plan-za-socialni-uslugi-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/87-promyana-v-godishniq-plan-za-socialni-uslugi-2016.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/2016/02/88-opredelqne-na-malomerni-imoti-ot-opf-za-otdavane-pod-naem-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/88-opredelqne-na-malomerni-imoti-ot-opf-za-otdavane-pod-naem-2016-2017.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/2016/02/89-utvyrjdavane-dobiv-na-dyrvesina-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/89-utvyrjdavane-dobiv-na-dyrvesina-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/89-utvyrjdavane-dobiv-na-dyrvesina-2016.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/2016/02/90-opredelqne-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost-podlejashti-na-zastrahovane-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/90-opredelqne-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost-podlejashti-na-zastrahovane-2016.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/2016/02/91-izpalnenie-sadebno-reshenie-obezshtetenie-sava-nedev-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/91-izpalnenie-sadebno-reshenie-obezshtetenie-sava-nedev-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/91-izpalnenie-sadebno-reshenie-obezshtetenie-sava-nedev-konstantin.pdf
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Решение № 92 / 16.06.2016г.  Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна 

общинска собственост, за нуждите на Пробационна служба – 

гр.Елена 

изпълнено 

 

 

Решение № 93 / 16.06.2016г.  Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представената 

политическа партия 

изпълнено 

 

 

Решение № 94 / 16.06.2016г.  Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за 

хора с умствена изостаналост – с.Илаков рът“ 
в процес на изпълнение  

Решение № 95 / 16.06.2016г.  Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на ОУ „Христо Ботев“ с.Беброво в актуализирания 

списък на защитените училища в Република България за учебната 

2016 / 2017 г. 

в процес на изпълнение  

Решение № 96 / 16.06.2016г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – 

въздушно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище 

с.Дрента 

изпълнено 

 

 

Решение № 97 / 16.06.2016г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – 

водопровод за захранване на имот № 046018 по КВС на землище 

с.Майско 

изпълнено 

 

 

Решение № 98 / 16.06.2016г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот № 035423 

(образуван от имоти №№ 035422, 035322 и 035328) по КВС на 

землище с.Чакали, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

изпълнено 

 

 

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/2016/02/92-predostavqne-bezvyzmezdno-pomeshtenie-na-probacionna-slujba.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/92-predostavqne-bezvyzmezdno-pomeshtenie-na-probacionna-slujba.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/92-predostavqne-bezvyzmezdno-pomeshtenie-na-probacionna-slujba.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/2016/02/93-predostavqne-pomeshtenie-na-partiq-abv.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/93-predostavqne-pomeshtenie-na-partiq-abv.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/93-predostavqne-pomeshtenie-na-partiq-abv.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/2016/02/94-uvelichavane-kapaciteta-na-zashtiteno-jilishte-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/94-uvelichavane-kapaciteta-na-zashtiteno-jilishte-ilakov-ryt.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/2016/02/95-zashtiteno-uchilishte-bebrovo-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/95-zashtiteno-uchilishte-bebrovo-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/95-zashtiteno-uchilishte-bebrovo-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/95-zashtiteno-uchilishte-bebrovo-2016-2017.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/2016/02/96-pup-elektrozahranvane-rumen-jelev-drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/96-pup-elektrozahranvane-rumen-jelev-drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/96-pup-elektrozahranvane-rumen-jelev-drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/96-pup-elektrozahranvane-rumen-jelev-drenta.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/2016/02/97-pup-vodoprovod-emil-angelov-maisko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/97-pup-vodoprovod-emil-angelov-maisko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/97-pup-vodoprovod-emil-angelov-maisko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/97-pup-vodoprovod-emil-angelov-maisko.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/2016/02/98-pup-zastroyavane-peycho-peykov-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/98-pup-zastroyavane-peycho-peykov-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/98-pup-zastroyavane-peycho-peykov-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/98-pup-zastroyavane-peycho-peykov-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/98-pup-zastroyavane-peycho-peykov-chakali.pdf
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Решение № 99 / 16.06.2016г.  Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот № 015032 по КВС 

на землище с.Буйновци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За животновъден обект“ 

изпълнено 

 

 

 

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/2016/02/99-pup-jivotnovyden-obekt-petyr-petrov-buinovcy-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/99-pup-jivotnovyden-obekt-petyr-petrov-buinovcy-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/99-pup-jivotnovyden-obekt-petyr-petrov-buinovcy-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/99-pup-jivotnovyden-obekt-petyr-petrov-buinovcy-lazarci.pdf

