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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 91 / 27.07.2017 г. Информация за изменение на общинския бюджет за второто 

тримесечие на 2017 г. 
изпълнено  

Решение № 92 / 27.07.2017 г. Отмяна на Наредбата за разрешаване, функциониране и 

премахване на временни съоръжения за производство, търговия и 

услуги на територията на община Елена 

изпълнено  

Решение № 93 / 27.07.2017 г. Отмяна на Наредбата за спазването на обществения ред при 

дейности на религиозните общности на територията на община 

Елена 

изпълнено  

Решение № 94 / 27.07.2017 г. Отмяна на Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който 

се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд „Българска 

гора“ 

изпълнено  

Решение № 95 / 27.07.2017 г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.    
за сведение - не подлежи 

на изпълнение от ОбА 

 

Решение № 96 / 27.07.2017 г. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 

г.  

изпълнено  

Решение № 97 / 27.07.2017 г. Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 

обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

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/2017/01/92-otmqna-naredba-za-premahvane-na-vremennite-saorajeniq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/92-otmqna-naredba-za-premahvane-na-vremennite-saorajeniq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/92-otmqna-naredba-za-premahvane-na-vremennite-saorajeniq.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/2017/01/93-otmqna-naredba-deinost-na-religioznite-obshtnosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/93-otmqna-naredba-deinost-na-religioznite-obshtnosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/93-otmqna-naredba-deinost-na-religioznite-obshtnosti.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/2017/01/94-otmqna-naredba-fond-bylgarska-gora.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/94-otmqna-naredba-fond-bylgarska-gora.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/94-otmqna-naredba-fond-bylgarska-gora.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/2017/01/95-priemane-otchet-za-deinostta-na-obs-I.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/95-priemane-otchet-za-deinostta-na-obs-I.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/2017/01/96-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-01.01.2017-30.06.2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/96-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-01.01.2017-30.06.2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/96-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-01.01.2017-30.06.2017.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/2017/01/97-kandidatstvane-s-proektno-predlojenie-deinstitucionalizaciq-na-grijite-za-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/97-kandidatstvane-s-proektno-predlojenie-deinstitucionalizaciq-na-grijite-za-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/97-kandidatstvane-s-proektno-predlojenie-deinstitucionalizaciq-na-grijite-za-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/97-kandidatstvane-s-proektno-predlojenie-deinstitucionalizaciq-na-grijite-za-deca.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/97-kandidatstvane-s-proektno-predlojenie-deinstitucionalizaciq-na-grijite-za-deca.pdf
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Решение № 98 / 27.07.2017 г. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на 

извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 

10 август 2017 г. 

изпълнено  

Решение № 99 / 27.07.2017 г. Гласуване на представителя на община Елена при вземане на 

решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ АД „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо 

събрание 

изпълнено  

Решение № 100 / 27.07.2017 г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 г.  
изпълнено  

Решение № 101 / 27.07.2017 г. Откриване на процедура (търг с явна наддаване) за продажба на 

употребявани МПС – общинска собственост, утвърждаване на 

налични тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 102 / 27.07.2017 г. Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под 

наем на част от имот - частна общинска собственост, 

утвърждаване на налична тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 103 / 27.07.2017 г. Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под 

наем на част от имот – частна общинска собственост (магазин в гр. 

Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32), утвърждаване на 

налична тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и 

комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 104 / 27.07.2017 г. Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска 

собственост за нуждите на парламентарно представените партии 
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/2017/01/98-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/98-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/98-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/98-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/98-obshto-sybranie-na-asociaciq-po-vik-aug-2017.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/2017/01/99-glasuvane-na-OS-na-MOBAL-VT-7-Aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/99-glasuvane-na-OS-na-MOBAL-VT-7-Aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/99-glasuvane-na-OS-na-MOBAL-VT-7-Aug-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/99-glasuvane-na-OS-na-MOBAL-VT-7-Aug-2017.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/2017/01/100-dopylvane-programa-obshtinska-sobstvenost-jul-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/100-dopylvane-programa-obshtinska-sobstvenost-jul-2017.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/2017/01/101-tyrg-kamioni-zil-131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/101-tyrg-kamioni-zil-131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/101-tyrg-kamioni-zil-131.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/101-tyrg-kamioni-zil-131.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/2017/01/102-tyrg-za-otdavane-pod-naem-bankomat-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/102-tyrg-za-otdavane-pod-naem-bankomat-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/102-tyrg-za-otdavane-pod-naem-bankomat-pensionerski-klub.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/102-tyrg-za-otdavane-pod-naem-bankomat-pensionerski-klub.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/2017/01/103-tyrg-za-otdavane-pod-naem-ilarion-makariopolski-32.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/103-tyrg-za-otdavane-pod-naem-ilarion-makariopolski-32.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/103-tyrg-za-otdavane-pod-naem-ilarion-makariopolski-32.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/103-tyrg-za-otdavane-pod-naem-ilarion-makariopolski-32.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/103-tyrg-za-otdavane-pod-naem-ilarion-makariopolski-32.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/2017/01/104-otdavane-pod-naem-pomeshteniq-na-politicheski-partii-44-parlament-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/104-otdavane-pod-naem-pomeshteniq-na-politicheski-partii-44-parlament-1.pdf
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Решение № 105 / 27.07.2017 г. Приемане на приватизационна оценка, правен анализ и 

информационен меморандум на недвижим имот, частна общинска 

собственост невключен в имуществото но общинско търговско 

дружество 

изпълнено  

Решение № 106 / 27.07.2017 г. Одобряване на изплатените разходи за командировки на 

председателя на Общински съвет Елена за първото полугодие на 

2017 година 

изпълнено  

Решение № 107 / 27.07.2017 г. Одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на 

община Елена за второто тримесечие на 2017 година 
изпълнено  

Решение № 108 / 27.07.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на група имоти в масиви с 

№ № 166, 197 и 198 по КВС на землище гр. Елена, за определяне 

на ново конкретно предназначение – „За мотополигон“ 

в процес на изпълнение  

Решение № 109 / 31.08.2017 г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2017 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 110 / 31.08.2017 г. Изменение на Решение № 8 / 26.01.2017 г. на Общински съвет – 

Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия 

общински дълг за 2017 година 

изпълнено  

Решение № 111 / 31.08.2017 г. Съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с 

предназначение – издаване на банкова гаранция в полза на 

Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция за 

обезпечаване авансово плащане по Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие от СНЦ 

„Местна инициативна група – общини Елена и Златарица“ 

изпълнено  

Решение № 112 / 31.08.2017 г. Промени 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/2012/01/r-2011-02-izbor-na-komisia-za-podgotovka-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/105-priemane-na-privatizacionna-ocenka-i-provejdane-na-procedura-magazin-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/105-priemane-na-privatizacionna-ocenka-i-provejdane-na-procedura-magazin-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/105-priemane-na-privatizacionna-ocenka-i-provejdane-na-procedura-magazin-vasil-levski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/105-priemane-na-privatizacionna-ocenka-i-provejdane-na-procedura-magazin-vasil-levski.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/2017/01/106-odobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-predsedatelq-na-obs-I-polugodie-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/106-odobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-predsedatelq-na-obs-I-polugodie-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/106-odobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-predsedatelq-na-obs-I-polugodie-2017.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/2017/01/107-dobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-kmeta-na-obshtinata-II-trimesechie-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/107-dobrqvane-razhodite-za-komandirovki-na-kmeta-na-obshtinata-II-trimesechie-2017.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/2017/01/108-pup-za-imoti-№166197198-po-KVS-Elena-motopoligon.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/108-pup-za-imoti-№166197198-po-KVS-Elena-motopoligon.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/108-pup-za-imoti-№166197198-po-KVS-Elena-motopoligon.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/108-pup-za-imoti-№166197198-po-KVS-Elena-motopoligon.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/2012/01/r-2011-02-izbor-na-komisia-za-podgotovka-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/110-uvelichavane-maksimalniq-razmer-na-dylga-po-reshenie-8-budget-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/110-uvelichavane-maksimalniq-razmer-na-dylga-po-reshenie-8-budget-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/110-uvelichavane-maksimalniq-razmer-na-dylga-po-reshenie-8-budget-2017.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/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/111-poemane-dylg-bankova-garanciq-mig.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-02-izbor-na-komisia-za-podgotovka-na-pravilnik-obs.pdf
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Решение № 113 / 31.08.2017 г. Откриване на процедура (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 № 114 / 31.08.2017 г. Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под 

наем на част от имот – публична общинска собственост, 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия тръжна 

документация и комисия за провеждане та търга  

изпълнено  

Решение № 115 / 31.08.2017 г. Откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за продажба на 

имоти – частна общинска собственост (земеделски земи извън 

разпоредбата на §14 от ЗСПЗЗ), утвърждаване на начални тръжни 

цени, тръжни условия тръжна документация и комисия за 

провеждане та търга 

изпълнено  

Решение № 116 / 31.08.2017 г. Удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – 

частна общинска собственост 
изпълнено  

Решение № 117 / 31.08.2017 г. Даване на съгласие за придобиване на имот частна държавна 

собственост № 503008, с НТП „За друг поземлен имот за 

движение и транспорт“ по КК гр. Елена в публична общинска 

собственост и отразяване но промените в Кадастралната карта на 

землище гр. Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 118 / 31.08.2017 г. Определяне на имоти (земи от общинския поземлен фонд с площ 

над 10 дка), ред и начални цени за отдаването им под наем чрез 

публично обявен конкурс за срок до 10 години  

изпълнено  

Решение № 119 / 31.08.2017 г. Предложение до Министерство на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания списък 

на средищните училища в Република България за учебната 

2017/2018 г. 

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/2017/01/113-tyrg-za-prodajba-na-chast-ot-bivsha-detska-gradina-denyu-georgiev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/113-tyrg-za-prodajba-na-chast-ot-bivsha-detska-gradina-denyu-georgiev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/113-tyrg-za-prodajba-na-chast-ot-bivsha-detska-gradina-denyu-georgiev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/113-tyrg-za-prodajba-na-chast-ot-bivsha-detska-gradina-denyu-georgiev.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/2017/01/114-tyrg-za-otdavane-pod-naem-iztochno-foaie-za-vending-avtomati.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/114-tyrg-za-otdavane-pod-naem-iztochno-foaie-za-vending-avtomati.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/114-tyrg-za-otdavane-pod-naem-iztochno-foaie-za-vending-avtomati.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/114-tyrg-za-otdavane-pod-naem-iztochno-foaie-za-vending-avtomati.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/2017/01/115-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-sinori-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/115-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-sinori-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/115-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-sinori-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/115-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-sinori-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/115-tyrg-za-prodajba-na-zemedelski-zemi-sinori-boikovci.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/2017/01/116-udaljavane-sroka-na-dogovor-za-naem-zemedelska-zemq-s-naematel-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/116-udaljavane-sroka-na-dogovor-za-naem-zemedelska-zemq-s-naematel-boikovci.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/2017/01/117-priemane-na-pyt-503008-gara-elena-za-publichna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/117-priemane-na-pyt-503008-gara-elena-za-publichna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/117-priemane-na-pyt-503008-gara-elena-za-publichna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/117-priemane-na-pyt-503008-gara-elena-za-publichna-obshtinska-sobstvenost.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/117-priemane-na-pyt-503008-gara-elena-za-publichna-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/2012/01/r-2011-02-izbor-na-komisia-za-podgotovka-na-pravilnik-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/119-sredishtni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/119-sredishtni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/119-sredishtni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/119-sredishtni-uchilishta-2017-2018.pdf
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Решение № 120 / 31.08.2017 г. Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на училища от община Елена в актуализирания списък 

на защитените училища в Република България за учебната 2017 / 

2018 г. 

изпълнено  

Решение № 121 / 31.08.2017 г. Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на детски градини от община Елена в списъка на 

защитените детски градини в Република България за учебната 

2017 / 2018 г. 

изпълнено  

Решение № 122 / 31.08.2017 г. Приемане списък и определяне ред за компенсиране стойността на 

издадените абонаментни карти с намаление по реда на ПМС № 

66/1991 г. на учениците от ІІ до VІІ клас, започнали своето 

образование до учебната 2016/2017 г. включително в училища, 

различни от най-близкото до населеното място, в което живеят по 

смисъла на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО 

изпълнено  

Решение № 123 / 31.08.2017 г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване 20 кVна 

имот № 001531 с НТП „Стопански двор“ по КВС на землище с. 

Шилковци 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 124 / 31.08.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 104046 по КВС 

на землище гр.Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно 

застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 125 / 31.08.2017 г. Даване на съгласие за комасиране на имоти в масив 001 по КВС на 

землище гр. Елена 
не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 126 / 14.09.2017 г. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2017 

– 2018 г.  

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/2017/01/120-zashtiteni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/120-zashtiteni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/120-zashtiteni-uchilishta-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/120-zashtiteni-uchilishta-2017-2018.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/2017/01/121-zashtiteni-detski-gradini-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/121-zashtiteni-detski-gradini-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/121-zashtiteni-detski-gradini-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/121-zashtiteni-detski-gradini-2017-2018.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/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/122-sredstva-za-poevtinqvane-na-transporta-na-uchenici-II-VII-klas-2017-2018.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/2017/01/123-odobrqvane-na-pup-za-el-zahranvane-shilkovci-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/123-odobrqvane-na-pup-za-el-zahranvane-shilkovci-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/123-odobrqvane-na-pup-za-el-zahranvane-shilkovci-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/123-odobrqvane-na-pup-za-el-zahranvane-shilkovci-pan-agro.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/2017/01/124-syglasie-za-pup-elena-imot-104046.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/124-syglasie-za-pup-elena-imot-104046.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/124-syglasie-za-pup-elena-imot-104046.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/124-syglasie-za-pup-elena-imot-104046.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/124-syglasie-za-pup-elena-imot-104046.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/2017/01/125-syglasie-za-komasirane-na-imoti-elena-mmollov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/125-syglasie-za-komasirane-na-imoti-elena-mmollov.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/2017/01/126-strategiq-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/126-strategiq-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/126-strategiq-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
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Решение № 127 / 14.09.2017 г. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за 

подкрепа за личностно развитие – гр. Елена 
изпълнено  

Решение № 128 / 14.09.2017 г. Формиране на паралелки в училищата на територията на община 

Елена по изключение под минималния брой ученици и слети 

паралелки за учебната 2017/2018 г. и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти 

изпълнено  

Решение № 129 / 14.09.2017 г. Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 

10 ученици през учебната 2017/2018 г. в ОУ „Отец Паисий“ с. 

Константин и ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти  

изпълнено  

Решение № 130 / 28.09.2017 г. Информация за изпълнение на бюджета на община Елена за 

първото полугодие на 2017 година   
изпълнено  

Решение № 131 / 28.09.2017 г. Информация за изпълнението на Инвестиционната програма за 

първото полугодие на 2017 г. 
изпълнено не е приета от ОбС 

Решение № 132 / 28.09.2017 г. Информация за изпълнение на сметките за средства от 

Европейския съюз за първото полугодие на 2017 г.  
изпълнено  

Решение № 133 / 28.09.2017 г. Приемане на Актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията 

от местни приходи и разходите за местни дейности на община 

Елена за периода 2018 – 2020 г.   

изпълнено  

Решение № 134 / 28.09.2017 г. Изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти 

на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията   

изпълнено  

Решение № 135 / 28.09.2017 г. Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Елена за 

периода 2014 – 2020 г.  

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/2017/01/127-pravilnik-na-centyra-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/127-pravilnik-na-centyra-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.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/2017/01/128-formirane-na-paralelk-pod-minimuma-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/128-formirane-na-paralelk-pod-minimuma-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/128-formirane-na-paralelk-pod-minimuma-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/128-formirane-na-paralelk-pod-minimuma-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/128-formirane-na-paralelk-pod-minimuma-2017-2018.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/2017/01/129-formirane-na-paralelki-s-pod-10-uchenici-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/129-formirane-na-paralelki-s-pod-10-uchenici-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/129-formirane-na-paralelki-s-pod-10-uchenici-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/129-formirane-na-paralelki-s-pod-10-uchenici-2017-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/129-formirane-na-paralelki-s-pod-10-uchenici-2017-2018.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/2017/01/130-otchet-na-budget-2017-I-polugodie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/130-otchet-na-budget-2017-I-polugodie.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/2017/01/131-otchet-na-budget-2017-I-investicionna-programa-polugodie-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/131-otchet-na-budget-2017-I-investicionna-programa-polugodie-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/2017/01/132-otchet-na-budget-2017-I-smetki-ES-polugodie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/132-otchet-na-budget-2017-I-smetki-ES-polugodie.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/2017/01/133-priemane-aktualizirana-budjetna-prognoza-2018-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/133-priemane-aktualizirana-budjetna-prognoza-2018-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/133-priemane-aktualizirana-budjetna-prognoza-2018-2020.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/2017/01/134-promeni-v-naredba-za-prinuditelno-premahvane-na-premestvaemi-syoryjeniq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/134-promeni-v-naredba-za-prinuditelno-premahvane-na-premestvaemi-syoryjeniq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/134-promeni-v-naredba-za-prinuditelno-premahvane-na-premestvaemi-syoryjeniq.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/2017/01/135-priemane-doklad-mejdinna-ocenka-na-opr-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/135-priemane-doklad-mejdinna-ocenka-na-opr-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/135-priemane-doklad-mejdinna-ocenka-na-opr-2014-2020.pdf
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Решение № 136 / 28.09.2017 г. Продажба на имот – частна общинска собственост (придаваемо 

място по регулационния план на с. Чакали) 
изпълнено  

Решение № 137 / 28.09.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за разширение на 

съществуващ гробищен парк с. Константин 

в процес на изпълнение  

Решение № 138 / 28.09.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 062094 по КВС 

на землище с. Марян, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 139 / 28.09.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 028164 по КВС 

на землище с. Каменари, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота – „За овцеферма“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 140 / 28.09.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 157039 по КВС 

на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно 

предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно 

застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 141 / 28.09.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 

098009 и на имот с проектен № 098010 по КВС на землище с. 

Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение на 

имотите съответно – „За дестилерия за етерични масла“ и „За 

трафопост“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 142 / 28.09.2017 г. Даване на съгласие за включване на имот № 035423 по КВС на 

землище с. Чакали в строителните граници на с. Чакали, 

разрешение за изработване на ПУП и ПРЗ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

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/2017/01/136-prodajba-pridavaemo-mqsto-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/136-prodajba-pridavaemo-mqsto-chakali.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/2017/01/137-razreshenie-za-pup-razshirenie-grobishten-park-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/137-razreshenie-za-pup-razshirenie-grobishten-park-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/137-razreshenie-za-pup-razshirenie-grobishten-park-konstantin.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/2017/01/138-razreshenie-za-pup-maryan-imot-062094.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/138-razreshenie-za-pup-maryan-imot-062094.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/138-razreshenie-za-pup-maryan-imot-062094.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/138-razreshenie-za-pup-maryan-imot-062094.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/2017/01/139-razreshenie-za-pup-kamenari-028164.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/139-razreshenie-za-pup-kamenari-028164.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/139-razreshenie-za-pup-kamenari-028164.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/139-razreshenie-za-pup-kamenari-028164.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/2017/01/140-razreshenie-za-pup-elena-imot-157039.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/140-razreshenie-za-pup-elena-imot-157039.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/140-razreshenie-za-pup-elena-imot-157039.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/140-razreshenie-za-pup-elena-imot-157039.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/140-razreshenie-za-pup-elena-imot-157039.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/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/141-razreshenie-za-pup-blaskovci-098009-098010-pan-agro.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/2017/01/142-vklyuchvane-v-stroitelni-granici-imot-035423-po-KVS-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/142-vklyuchvane-v-stroitelni-granici-imot-035423-po-KVS-chakali.pdf
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Решение № 143 / 28.09.2017 г. Допълнение в Решение № 97/27.07.2017 г. по протокол № 8 от 

27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена за кандидатстване на 

Община Елена с проектно предложение по обявена процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

изпълнено  

Решение № 144 / 26.10.2017 г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2017 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 145 / 26.10.2017 г. Промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2017 г. 
изпълнено  

Решение № 146 / 30.11.2017 г. Информация за изменението на общинския бюджет за третото 

тримесечие на 2017 г.   
изпълнено  

Решение № 147 / 30.11.2017 г. Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и 

почетните звания в община Елена   
изпълнено  

Решение № 148 / 30.11.2017 г. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за 

подкрепа за личностно развитие – гр.Елена  
изпълнено  

Решение № 149 / 30.11.2017 г. Одобряване на Общ устройствен план на община Елена изпълнено  

Решение № 150 / 30.11.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване за включване 

на имот № 368004 по КВС на землище с. Дрента в околовръстния 

полигон на с. Горни край (Ганювци) 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 151 / 30.11.2017 г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот № 017061 по КВС 

на землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

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/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/143-dopalnenie-na-reshenie-97-ot-27-07-2017-kandidatstvane-obshtina-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/2017/01/144-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-oct-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/144-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-oct-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/144-kompensirani-promeni-v-investicionnata-programa-oct-2017.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/2017/01/145-promeni-v-programata-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-oct-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/145-promeni-v-programata-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-oct-2017.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/2017/01/146-promeni-po-budgeta-III-trim-2017.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/146-promeni-po-budgeta-III-trim-2017.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/2017/01/147-priemane-na-naredba-za-simvolite-i-otlichiqta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/147-priemane-na-naredba-za-simvolite-i-otlichiqta.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/2017/01/148-pravilnik-na-centyra-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/148-pravilnik-na-centyra-za-podkrepa-na-lichnostnoto-razvitie.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/2017/01/149-odobrqvane-oup-na-obshtina-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/2017/01/150-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-drenta-368004.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/150-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-drenta-368004.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/150-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-drenta-368004.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/150-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-drenta-368004.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/2017/01/151-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-miikovci-017061.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/151-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-miikovci-017061.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/151-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-miikovci-017061.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/151-syglasie-za-izrabotvane-na-pup-miikovci-017061.pdf
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Решение № 152 / 30.11.2017 г. Даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект - публична общинска собственост 

(язовир „Опитно поле“ в землището на гр. Елена) 

изпълнено  

Решение № 153 / 30.11.2017 г. Определяне на СУ „Иван Николов Момчилов“ – гр. Елена за 

преимуществен ползвател на МПС (автобус), марка „Isuzu“, модел 

„Turquoise“, 32+1 места, с рег. № СВ 6177 КК 

изпълнено  

Решение № 154 / 30.11.2017 г. Изменение на Решение № 111 / 31.08.2017 г. относно издаване на 

банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по 

изпълнение на Стратегия за водено от общността местно развитие 

изпълнено  

Решение № 155 / 14.12.2017 г. 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 2018 г.  

в процес на изпълнение ще се изпълнява 

през 2018 г. 

Решение № 156 / 14.12.2017 г. Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане във връзка с 

изпълнение на проект „Реконструкция на сградите на Средно 

училище „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки 

за енергийна ефективност“  

изпълнено  

Решение № 157 / 14.12.2017 г. Промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис 

Елена“ ООД – гр. Елена. 
изпълнено  

Решение № 158 / 14.12.2017 г. Съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-

продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. 

Елена 

изпълнено  

Решение № 159 / 14.12.2017 г. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – 

публична общинска собственост на Областна дирекция 

„Земеделие“ – Велико Търново, за нуждите на ОС „Земеделие“ – 

Елена 

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/2017/01/152-razreshenie-za-vodopolzvane-yazovir-opitno-pole-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/152-razreshenie-za-vodopolzvane-yazovir-opitno-pole-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/152-razreshenie-za-vodopolzvane-yazovir-opitno-pole-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/2017/01/153-predostavqne-avtobus-na-su-ivan-momchilov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/153-predostavqne-avtobus-na-su-ivan-momchilov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/153-predostavqne-avtobus-na-su-ivan-momchilov.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/2017/01/154-udyljavane-sroka-na-bankovata-garanciq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/154-udyljavane-sroka-na-bankovata-garanciq.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/154-udyljavane-sroka-na-bankovata-garanciq.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/2017/01/155-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/155-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/155-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/155-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2018.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/155-TBO-priemane-na-plan-smetka-za-2018.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/2017/01/156-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-konsultanti-po-proekt-za-remont-na-su.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/156-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-konsultanti-po-proekt-za-remont-na-su.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/156-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-konsultanti-po-proekt-za-remont-na-su.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/156-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-konsultanti-po-proekt-za-remont-na-su.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/156-zapis-na-zapoved-avansovo-plashtane-konsultanti-po-proekt-za-remont-na-su.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/2017/01/157-promqna-na-taksa-za-hospis-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/157-promqna-na-taksa-za-hospis-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/2017/01/158-pridobivane-na-zemi-za-izgrajdane-na-motopoligon.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/158-pridobivane-na-zemi-za-izgrajdane-na-motopoligon.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/158-pridobivane-na-zemi-za-izgrajdane-na-motopoligon.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/2017/01/159-predostavqne-na-pomeshteniq-slujba-po-zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/159-predostavqne-na-pomeshteniq-slujba-po-zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/159-predostavqne-na-pomeshteniq-slujba-po-zemedelie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2017/01/159-predostavqne-na-pomeshteniq-slujba-po-zemedelie.pdf
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Решение № 160 / 14.12.2017 г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи 

за 2017 г. на община Елена.  

изпълнено  

Решение № 161 / 14.12.2017 г. Предоставяне, под формата на заем, на средства по бюджетите на 

СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена и НУ „Иларион 

Макариополски“ – гр. Елена за покриване на дължими плащания 

за доставено гориво за отоплителен сезон 2016/2017 г. 

изпълнено  

Решение № 162 / 28.12.2017 г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2017 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 163 / 28.12.2017 г. Изменение в Приложение № 6 към Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена  

изпълнено  

Решение № 164 / 28.12.2017 г. Определяне на представител на община Елена в комисията за 

изработване на Областна здравна карта 
изпълнено  

Решение № 165 / 28.12.2017 г. Удостояване на Недялко Асенов Йорданов с литературна награда 

„Почетен знак „Стоян Михайловски“ 
предстоящо за изпълнение  

Решение № 166 / 28.12.2017 г. Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи 

за лечение 
изпълнено  
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