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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 100 / 28.07.2016г. Информация за изменение на общинския бюджет за второто 

тримесечие на 2016 г. 
изпълнено  

Решение № 101 / 28.07.2016г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г.  

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 102 / 28.07.2016г. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от началото на мандат 2015 – 

2019 г. до 30.06.2016 г.  

изпълнено  

Решение № 103 / 28.07.2016г. Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на 

Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване 

авансово плащане по проект „Услуги за ранно детско развитие в 

община Елена“  

изпълнено  

Решение № 104 / 28.07.2016г. Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под 

наем на части от недвижими имоти – частна общинска 

собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни 

условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 105 / 28.07.2016г. Относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 

28.04.2016 г. на Общински съвет Елена 
изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 106 / 28.07.2016г. Отмяна на Решение № 60/28.10.2005 г. на Общински съвет Елена и 

предоставяне на помещение – частна общинска собственост за 

обособяване на Общински туристически информационен център 

изпълнено  

Решение № 107 / 28.07.2016г. Отмяна на Решение № 61/28.04.2016 г. на Общински съвет Елена и 

приемане на ново решение за продажба на имот, частна общинска 

собственост (автоспирка в с. Лазарци) 

изпълнено  

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/2016/02/100-promeni-po-budgeta-II-trim-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/100-promeni-po-budgeta-II-trim-2016.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/2016/02/101-otchet-deinost-obs-period-5-11-2015-30-06-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/101-otchet-deinost-obs-period-5-11-2015-30-06-2016.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/2016/02/102-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-05-11-2015-30-06-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/102-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-05-11-2015-30-06-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/102-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-05-11-2015-30-06-2016.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/2016/02/103-zapis-na-zapoved-mtsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/103-zapis-na-zapoved-mtsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/103-zapis-na-zapoved-mtsp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/103-zapis-na-zapoved-mtsp.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/2016/02/104-otkrivane-procedura-za-otdavane-pod-naem-na-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/104-otkrivane-procedura-za-otdavane-pod-naem-na-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/104-otkrivane-procedura-za-otdavane-pod-naem-na-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/104-otkrivane-procedura-za-otdavane-pod-naem-na-imoti-chastna-obshtinska-sobstvenost.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/2016/02/105-popravka-qvna-fakticheska-greshka-reshenie-63-el-zahranvane-todorka-peneva-ruhovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/105-popravka-qvna-fakticheska-greshka-reshenie-63-el-zahranvane-todorka-peneva-ruhovci.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/2016/02/106-sertificirane-otic.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/106-sertificirane-otic.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/106-sertificirane-otic.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/2016/02/107-korekciq-avtospirka-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/107-korekciq-avtospirka-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/107-korekciq-avtospirka-lazarci.pdf
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Решение № 108 / 28.07.2016г. Предложение да Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания Списък 

на средищните училища в Република България за учебната 

2016/2017 г. 

изпълнено  

Решение № 109 / 28.07.2016г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – 

канал за пречистени отпадъчни води от имот № 103042 и № 

003031 по КВС на землище гр. Елена 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 110 / 28.07.2016г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – 

външно кабелно ЕЛ захранване на имот № 124023 по КВС на 

Землище с. Яковци 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 111 / 28.07.2016г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застлояване на имот № 111050 по КВС 

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

„За свинеферма“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 112 / 28.07.2016г. Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за първото полугодие на 2016 г. 
изпълнено  

Решение № 113 / 28.07.2016г. Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община 

Елена за постигнати резултати за първото полугодие на 2016 

година 

изпълнено  

Решение № 114 / 28.07.2016г. Изплащане на допълнителни възнаграждения на кметове на 

кметства в община Елена за постигнати резултати за първото 

полугодие на 2016 година 

изпълнено  

Решение № 115 / 28.07.2016г. Освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец“ЕООД – 

гр.Елена и избор на нов управител на дружеството 
изпълнено  

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/2016/02/108-sredishtni-uchilishta-2016-2017-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/108-sredishtni-uchilishta-2016-2017-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/108-sredishtni-uchilishta-2016-2017-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/108-sredishtni-uchilishta-2016-2017-1.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/2016/02/109-pup-kanal-daiora-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/109-pup-kanal-daiora-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/109-pup-kanal-daiora-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/109-pup-kanal-daiora-elena.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/2016/02/110-pup-elektrozahranvane-forestvil-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/110-pup-elektrozahranvane-forestvil-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/110-pup-elektrozahranvane-forestvil-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/110-pup-elektrozahranvane-forestvil-qkovci.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/2016/02/111-pup-svineferma-elba-99-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/111-pup-svineferma-elba-99-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/111-pup-svineferma-elba-99-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/111-pup-svineferma-elba-99-elena.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/2016/02/112-odobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-kmeta-na-obshtinata-I-polugodie-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/112-odobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-kmeta-na-obshtinata-I-polugodie-2016.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/2016/02/113-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmet-na-obshtina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/113-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmet-na-obshtina.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/113-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmet-na-obshtina.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/2016/02/114-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/114-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/114-dopalnitelno-vaznagrajdenie-I-polugodie-2016-kmetove-na-kmetstva.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/2016/02/115-osvobojdavane-upravitel-bukovec-i-izbor-na-nov-upravitel.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/115-osvobojdavane-upravitel-bukovec-i-izbor-na-nov-upravitel.pdf
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Решение № 116 / 25.08.2016г. Информация за изпълнение на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма и на сметките на средствата от 

Европейския съюз за първото полугодие на 2016 г. 

изпълнено  

Решение № 117 / 25.08.2016г. Извършаване на вътрешни компенсирани промени в 

инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи 

за 2016 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 118 / 25.08.2016г. Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на деца в общинските детски градини на 

територията на община Елена  

изпълнено  

Решение № 119 / 25.08.2016г. Приемане на наредба за определяне на условията и реда за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности 

като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община 

Елена  

изпълнено  

Решение № 120 / 25.08.2016г. Приемане на наредба за определяне на обстоятелствата, които 

подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностното развитие в община Елена  

изпълнено  

Решение № 121 / 25.08.2016г. Избор на управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД  гр. Елена изпълнено  

Решение № 122 / 25.08.2016г. Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. 

Беброво 

изпълнено  

Решение № 123 / 25.08.2016г. Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ „Искра – 1900“, с. Константин 
изпълнено  

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/2016/02/116-informacia-izpalnenie-budget-I-polygodie-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/116-informacia-izpalnenie-budget-I-polygodie-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/116-informacia-izpalnenie-budget-I-polygodie-2016.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/2016/02/117-vytreshni-kompensirani-promeni-august-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/117-vytreshni-kompensirani-promeni-august-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/117-vytreshni-kompensirani-promeni-august-2016.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/2016/02/118-naredba-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-deca-v-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/118-naredba-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-deca-v-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/118-naredba-za-zapisvane-otpisvane-i-premestvane-na-deca-v-detskite-gradini.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/2016/02/119-naredba-za-dopylnitelnite-uslugi-po-otglejdaneto-na-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/119-naredba-za-dopylnitelnite-uslugi-po-otglejdaneto-na-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/119-naredba-za-dopylnitelnite-uslugi-po-otglejdaneto-na-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/119-naredba-za-dopylnitelnite-uslugi-po-otglejdaneto-na-deca.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/2016/02/120-naredba-za-registyra-na-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/120-naredba-za-registyra-na-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/120-naredba-za-registyra-na-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/120-naredba-za-registyra-na-detskite-gradini.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/121-izbor-na-ypravitel-na-Elena-avtotransport-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/122-predostavqne-pravo-na-polzvane-chitalishte-bebrovo-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/122-predostavqne-pravo-na-polzvane-chitalishte-bebrovo-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/122-predostavqne-pravo-na-polzvane-chitalishte-bebrovo-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/123-predostavqne-pravo-na-polzvane-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/123-predostavqne-pravo-na-polzvane-chitalishte-konstantin.pdf
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Решение № 124 / 25.08.2016г. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. 

Беброво 

отменено  

Решение № 125 / 25.08.2016г. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ „Искра – 1900“, с. Константин 
отменено  

Решение № 126 / 25.08.2016г. Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта 

на социалните помощи и социални услуги 

изпълнено  

Решение № 127 / 14.09.2016г. Отмяна на Решения №№ 124 и 125 на Общински съвет – Елена изпълнено  

Решение № 128 / 14.09.2016г. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ „Надежда – Беброво – 1870“, с. 

Беброво 

изпълнено  

Решение № 129 / 14.09.2016г. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на 

читалищното настоятелство на НЧ“Искра -1900″ с. Константин 
изпълнено  

Решение № 130 / 14.09.2016г. Потвърждение за съответствие на проектно предложение „Ремонт, 

реконструкция и благоустрояване на прилежащо пространство на 

сградата на Народно читалище „Искра 1900″ – с.Константин“ с 

приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 

изпълнено  

Решение № 131 / 14.09.2016г. Потвърждение за съответствие на проектно предложение “ 

Ремонт, реконструкция, обзавеждане и подобряване на прилежащо 

пространство на сградата на Народно читалище „Надежда – 

Беброво – 1870“ с приоритетите на Общинския план за развитие 

2014 – 2020 г. 

изпълнено  

Решение № 132 / 14.09.2016г. Предложение до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за включване на път „Елена – Багалевци – 

Тодювци“ в списъка на общинските пътища 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/124-predostavqne-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/124-predostavqne-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/124-predostavqne-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/125-predostavqne-pravo-na-stroej-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/125-predostavqne-pravo-na-stroej-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/126-aktualizaciq-obshtestven-syvet-po-socialno-podpomagane-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/126-aktualizaciq-obshtestven-syvet-po-socialno-podpomagane-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/126-aktualizaciq-obshtestven-syvet-po-socialno-podpomagane-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/127-otmqna-resheniq-za-pravo-na-stroej-chitalishta-bebrovo-i-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/128-uchredqvane-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo-novo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/128-uchredqvane-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo-novo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/128-uchredqvane-pravo-na-stroej-chitalishte-bebrovo-novo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/129-uchredqvane-pravo-na-stroej-chitalishte-konstantin-novo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/129-uchredqvane-pravo-na-stroej-chitalishte-konstantin-novo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/130-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/130-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/130-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/130-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/131-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/131-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/131-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/131-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/131-kandidatstvane-po-prsr-chitalishte-bebrovo.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/132-vklyuchvane-pyt-elena-bagalevci-todyuvci-v-spisyka-na-pytishtata-ot-OPM.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/132-vklyuchvane-pyt-elena-bagalevci-todyuvci-v-spisyka-na-pytishtata-ot-OPM.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/132-vklyuchvane-pyt-elena-bagalevci-todyuvci-v-spisyka-na-pytishtata-ot-OPM.pdf
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Решение № 133 / 14.09.2016г. Даване съгласие за кандидатстване на община Елена по 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 с 

проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на 

участъци от общинска пътна мрежа в община Елена“ и 

потвърждение за съответствието му с приоритетите на Общинския 

план за развитие 2014-2020 г. 

изпълнено  

Решение № 134 / 14.09.2016г. Даване съгласие за кандидатстване на община Елена по 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 с 

проектно предложение „Реконструкция на сградите на СУ“Иван 

Момчилов“-гр.Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“ и потвърждение за съответствието му с 

приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 

изпълнено  

Решение № 135 / 14.09.2016г. Формиране на паралелки в училищата на територията на община 

Елена по изключение под минималния брой ученици и слети 

паралелки за учебната 2016/2017 година и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти 

изпълнено  

Решение № 136 / 14.09.2016г. Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 

10 ученици през учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. 

Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън 

определените по единните разходни стандарти 

изпълнено  

Решение № 137 / 14.09.2016г. Промяна официалния адрес на Детска градина „Мир“ от с. Палици 

на с. Каменари 
изпълнено  

Решение № 138 / 14.09.2016г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 035025 по КВС 

на землище с. Майско за определяне на ново конкретно 

предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 139 / 29.09.2016г. Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 
изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/133-kandidatstvane-po-prsr-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/134-kandidatstvane-po-prsr-uchilishte.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/135-formirane-na-paralelki-pod-minimalnata-chislenost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/135-formirane-na-paralelki-pod-minimalnata-chislenost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/135-formirane-na-paralelki-pod-minimalnata-chislenost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/135-formirane-na-paralelki-pod-minimalnata-chislenost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/135-formirane-na-paralelki-pod-minimalnata-chislenost-2016-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/136-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2017-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/136-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2017-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/136-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2017-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/136-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2017-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/137-promqna-na-oficialniq-adres-na-DG-Palici.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/137-promqna-na-oficialniq-adres-na-DG-Palici.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/138-davane-syglasie-za-PUP-035025-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/138-davane-syglasie-za-PUP-035025-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/138-davane-syglasie-za-PUP-035025-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/138-davane-syglasie-za-PUP-035025-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/139-dopylnenie-na-NOAMTCU.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/139-dopylnenie-na-NOAMTCU.pdf
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Решение № 140 / 29.09.2016г. Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Елена 
изпълнено  

Решение № 141 / 29.09.2016г. Предаване на новоизграден актив „Водопроводна мрежа на ул. 

„Синджирци“, гр. Елена“ за управление от Асоциацията по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД гр. В.Търново 

изпълнено  

Решение № 142 / 29.09.2016г. Отмяна на Решение № 117 / 18.12.2008 г. на Общински съвет 

Елена и създаване на доброволно формирование за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в 

община Елена 

изпълнено  

Решение № 143 / 29.09.2016г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове 

за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно 

ел. захранване 1 кV на имот № 091002 по КВС на землище с. 

Блъсковци 

изпълнено публикувано в ДВ 

 Решение № 144 / 29.09.2016г.  Даване съгласие за кандидатстване на община Елена за 

финансиране на проект „Водоснабдяване на ул. „Чукани“ в гр. 

Елена“ от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда 

частично изпълнено  

Решение № 145 / 29.09.2016г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2016 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 146 / 27.10.2016г. Информация за изменение на общинския бюджет за трето 

тримесечие на 2016 г. 
изпълнено  

Решение № 147 / 27.10.2016г. Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Елена 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/140-promeni-v-naredbata-za-opredelqne-na-mestnite-danyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/140-promeni-v-naredbata-za-opredelqne-na-mestnite-danyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/141-predavane-vodosnabdqvane-sindjirci-na-avik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/141-predavane-vodosnabdqvane-sindjirci-na-avik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/141-predavane-vodosnabdqvane-sindjirci-na-avik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/141-predavane-vodosnabdqvane-sindjirci-na-avik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/142-syzdavane-na-dobrovolno-formirovanie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/142-syzdavane-na-dobrovolno-formirovanie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/142-syzdavane-na-dobrovolno-formirovanie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/142-syzdavane-na-dobrovolno-formirovanie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/142-syzdavane-na-dobrovolno-formirovanie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/143-parcelarni-planove-vasil-kirchev-blyskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/143-parcelarni-planove-vasil-kirchev-blyskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/143-parcelarni-planove-vasil-kirchev-blyskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/143-parcelarni-planove-vasil-kirchev-blyskovci.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/2016/02/144-kandidatstvane-pred-pudoos-vodosnabdqvane-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/144-kandidatstvane-pred-pudoos-vodosnabdqvane-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/144-kandidatstvane-pred-pudoos-vodosnabdqvane-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/144-kandidatstvane-pred-pudoos-vodosnabdqvane-chukani.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/145-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/145-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/145-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-sep-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/146-izmenenie-3-to-trimecechie-BDJ-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/146-izmenenie-3-to-trimecechie-BDJ-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/147-promqna-naredba-za-sastavyane-na-budjetna-prognoza.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/147-promqna-naredba-za-sastavyane-na-budjetna-prognoza.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/147-promqna-naredba-za-sastavyane-na-budjetna-prognoza.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/147-promqna-naredba-za-sastavyane-na-budjetna-prognoza.pdf
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Решение № 148 / 27.10.2016г. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Елена за периода 2016 – 2020 година 
в процес на изпълнение  

Решение № 149 / 27.10.2016г. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Елена през 2017 година 
предстоящо изпълнение  

Решение № 150 / 27.10.2016г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване 

за продажба на имоти – частна общинска собственост, 

утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 151 / 27.10.2016г. Издаване на Запис на заповед от община Елена в полза на АСП в 

качеството му на Управляващ орган по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. 

обезпечаваща авансово плащане по Административен договор 

BG05FMOP001-3.002-0104-С01 от 21.09.2016 г. за Проект 

„Осигуряване на топъл обяд в община Елена“  

изпълнено  

Решение № 152 / 27.10.2016г. Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти № № 

000670, с НТП „Др. селскостопанска територия“ (собственост на 

община Елена) и 065001, с НТП „Ливада“ (частна собственост) по 

КВС на землище с. Бойковци 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 153 / 27.10.2016г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасета на линейни обекти – въздушно ел. захранване на имот № 

028004 по КВС на землище с. Дрента 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 154 / 27.10.2016г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 116130 

(образуван от имоти № № 116110 и 116111) по КВС на землище с. 

Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци“, 

за определяне на ново конкретно предназначение – „За спортен 

терен“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/148-priemane-obshtinska-strategia-za-razvitie-na-socialni-yslugi-2016-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/148-priemane-obshtinska-strategia-za-razvitie-na-socialni-yslugi-2016-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/149-priemane-godishen-plan-za-socialni-yslugi-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/149-priemane-godishen-plan-za-socialni-yslugi-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/150-otkriva-procedura-targ-Velkovci-Jakovci-Zelenik-Krumcevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/150-otkriva-procedura-targ-Velkovci-Jakovci-Zelenik-Krumcevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/150-otkriva-procedura-targ-Velkovci-Jakovci-Zelenik-Krumcevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/150-otkriva-procedura-targ-Velkovci-Jakovci-Zelenik-Krumcevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/151-izdavane-zapis-na-zapoved-topal-obiad.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/152-izvarshvane-situacionna-korekcia-BOIKOVCI.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/152-izvarshvane-situacionna-korekcia-BOIKOVCI.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/152-izvarshvane-situacionna-korekcia-BOIKOVCI.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/152-izvarshvane-situacionna-korekcia-BOIKOVCI.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/153-odobriavane-pup-el-zaxranvane-na-imot-028004-Drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/153-odobriavane-pup-el-zaxranvane-na-imot-028004-Drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/153-odobriavane-pup-el-zaxranvane-na-imot-028004-Drenta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/154-razreshenie-pup-Sr-kolibi-imot-116130.pdf
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Решение № 155 / 27.10.2016г. Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M90P001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година 

изпълнено  

Решение № 156 / 27.10.2016г. Одобряване на изплатените разходи за командировка на кмета на 

община Елена за третото тримесечие на 2016 година 
изпълнено  

Решение № 157 / 24.11.2016г. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на 

Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 декември 

2016 г. 

изпълнено  

Решение № 158 / 24.11.2016г. Даване на съгласие община Елена да придобива доставки и / или 

услуги от Централния орган за покупки за общините 
в процес на изпълнение  

Решение № 159 / 24.11.2016г. Определяне на дейностите, които се извършват в Център за 

подкрепа за личностно развитие – гр. Елена 
изпълнено  

Решение № 160 / 24.11.2016г. Потвърждение за изграденост на елементите на подземната 

техническа инфраструктура във връзка с проект „Рехабилитация и 

реконструкция на път ІІ-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ в 

частта му, преминаваща през гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 161 / 24.11.2016г. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на 

параклис в с. Бадевци 
в процес на изпълнение  

Решение № 162 / 24.11.2016г. Даряване на недвижим имот – частна общинска собственост в 

полза на държавата за целите на проект за обновяване и 

модернизация на Център за спешна медицинска помощ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

изпълнено  

Решение № 163 / 15.12.2016г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2016 г. на община Елена  

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/155-kandidatstvave-proekt-bezvazmezdna-finansova-pomosh-aktivno-vkluchvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/155-kandidatstvave-proekt-bezvazmezdna-finansova-pomosh-aktivno-vkluchvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/155-kandidatstvave-proekt-bezvazmezdna-finansova-pomosh-aktivno-vkluchvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/155-kandidatstvave-proekt-bezvazmezdna-finansova-pomosh-aktivno-vkluchvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/156-odobriavane-razxodi-komandirovki-kmet.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/156-odobriavane-razxodi-komandirovki-kmet.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/157-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/157-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/157-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/157-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/157-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/158-copo-kym-nsorb.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/158-copo-kym-nsorb.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/159-opredelqne-deinostite-v-centyr-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/159-opredelqne-deinostite-v-centyr-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/160-potvyrjdenie-pyt-II-53.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/160-potvyrjdenie-pyt-II-53.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/160-potvyrjdenie-pyt-II-53.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/160-potvyrjdenie-pyt-II-53.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/161-paraklis-badevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/161-paraklis-badevci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/162-darenie-parcel-za-FSMP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/162-darenie-parcel-za-FSMP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/162-darenie-parcel-za-FSMP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/162-darenie-parcel-za-FSMP.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/163-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/163-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-dec-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/163-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-dec-2016.pdf
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Решение № 164 / 15.12.2016г. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от 

капитала на „Буковец“ ЕООД 

в процес на изпълнение  

 Решение № 165 / 15.12.2016г.  Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

засегнато от свлачище трасе на общински път VTR 1079 „Елена – 

Лазарци – Мийковци“ 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 166 / 15.12.2016г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасе на линеен обект – канал за пречистени отпадни води от имот 

№ 103042 и имот № 003031 по КВС на землище гр. Елена 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 167 / 15.12.2016г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

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

имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 168 / 15.12.2016г. Отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление 

от Николина Иванова Гачева, пострадала при пожар на 04.11.2016 

г. 

изпълнено  

Решение № 169 / 15.12.2016г. Отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община 

Елена в полза на община Хитрино 
изпълнено  

Решение № 170 /29 .12.2016г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2016 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 171 /29 .12.2016г. Приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване 

на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за 

битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите 

за обществено ползване на територията на община Елена, и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г.  

в процес на изпълнение  

Решение № 172 /29 .12.2016г. Изменение и допълнение в Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  

 

изпълнено 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/164-syglasie-za-otdavane-pod-naem-sklad-bukovec.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/164-syglasie-za-otdavane-pod-naem-sklad-bukovec.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/164-syglasie-za-otdavane-pod-naem-sklad-bukovec.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/2016/02/165-svlachishte-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/165-svlachishte-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/165-svlachishte-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/166-kanal-daiora-za-otpadni-vodi-za-imot-103042-i-003031.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/166-kanal-daiora-za-otpadni-vodi-za-imot-103042-i-003031.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/166-kanal-daiora-za-otpadni-vodi-za-imot-103042-i-003031.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/167-yakovci-el-zaxranvane-za-imot-124023.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/167-yakovci-el-zaxranvane-za-imot-124023.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/167-yakovci-el-zaxranvane-za-imot-124023.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/168-otpyskane-na-finansova-pomosht-za-pokrivane-shteti-ot-pogar.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/168-otpyskane-na-finansova-pomosht-za-pokrivane-shteti-ot-pogar.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/168-otpyskane-na-finansova-pomosht-za-pokrivane-shteti-ot-pogar.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/169-pomosht-za-obshtina-hitrino.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/169-pomosht-za-obshtina-hitrino.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/170-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/170-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/170-vytreshni-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/171-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/171-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/171-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/171-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/171-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/172-izmenenie-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/172-izmenenie-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/172-izmenenie-na-pravilnik-obs.pdf
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Решение № 173 /29 .12.2016г. Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена  

в процес на изпълнение  

Решение № 174 /29 .12.2016г. Изменения и допълнения на Наредбата за реда и организацията за 

поемане, обслужване и управление на общински дълг в община 

Елена  

изпълнено  

Решение № 175 /29 .12.2016г. Издаване на запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за 

обезпечаване на авансово плащане във връзка с изпълнение на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 

инициативна група общини Елена и Златарица“ 

изпълнено  

Решение № 176 /29 .12.2016г. Допълнение към Решение № 155/27.10.2016 г. на Общински съвет 

Елена във връзка с проектно предложение на община Елена по 

схема „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ 

изпълнено  

Решение № 177 /29 .12.2016г. Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис 

Елена“ ООД – гр. Елена 
изпълнено  

Решение № 178 /29 .12.2016г. Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за 

ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 г. 
изпълнено  

Решение № 179 /29 .12.2016г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот № 062105 по КВС 

на землище с. Илаков рът, за определяне на ново конкретно 

предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 180 /29 .12.2016г. Удостояване на Христо Стоянов Медникаров с литературна 

награда за философско-морализаторска поезия и проза – „Почетен 

знак „Стоян Михайловски“ 

в процес на изпълнение  

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/173-izmeneniq-v-NOAMTCU.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/173-izmeneniq-v-NOAMTCU.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/173-izmeneniq-v-NOAMTCU.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/174-izmeneniq-v-naredbata-za-obshtinskiq-dylg.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/174-izmeneniq-v-naredbata-za-obshtinskiq-dylg.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/174-izmeneniq-v-naredbata-za-obshtinskiq-dylg.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/175-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/175-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/175-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/175-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/175-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-VOMR.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/176-dopylvane-reshenie-155-pomeshteniq-po-shema-aktivni-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/176-dopylvane-reshenie-155-pomeshteniq-po-shema-aktivni-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/176-dopylvane-reshenie-155-pomeshteniq-po-shema-aktivni-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/176-dopylvane-reshenie-155-pomeshteniq-po-shema-aktivni-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/177-promqna-na-taksa-za-hospis-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/177-promqna-na-taksa-za-hospis-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/178-polski-pytishta-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/178-polski-pytishta-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/179-pup-ilakov-ryt-imot-062105.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/179-pup-ilakov-ryt-imot-062105.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/179-pup-ilakov-ryt-imot-062105.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/179-pup-ilakov-ryt-imot-062105.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/180-literatyrna-nagrada.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/180-literatyrna-nagrada.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2016/02/180-literatyrna-nagrada.pdf

