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№ на решение Относно Статус на изпълнение Забележка 

Решение № 79  / 30.07.2015г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на 

неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.  
не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение №  80 / 30.07.2015г. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Елена от 

общинска администрация за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.  

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 81 / 30.07.2015г. Приемане информация за изменението на бюджета на община 

Елена за второто тримесечие на 2015 г.  

изпълнено  

Решение № 82 / 30.07.2015г. Извършване на вътрешни компенсирани промени в 

Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите 

разходи за 2015 г. на община Елена  

изпълнено  

Решение № 83 / 30.07.2015г. 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. 

в процес на изпълнение 

 

 

Решение № 84 / 30.07.2015г. Издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на 

Министерство на културата във връзка с авансово плащане по 

проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ 

Елена 2015″  

изпълнено  

Решение № 85 / 30.07.2015г. Даване на съгласие от Общински съвет – Елена за кандидатстване 

с проектно предложение по Програма за трансгранично 

сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/79-otcet-deinost-obs-01-01-2015-30-06-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/79-otcet-deinost-obs-01-01-2015-30-06-2015.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/2015/01/80-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-01-01-2015-30-06-20151.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/80-otchet-za-izpulnenie-na-resheniata-na-obs-ot-01-01-2015-30-06-20151.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-03-zakrivane-kmetstva-palici-i-kamenari.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/81-priemane-informacia-izpalnenie-budjet-trimesecie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/81-priemane-informacia-izpalnenie-budjet-trimesecie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-04-opredelyane-zaplati-kmet-na-obshtina-i-kmetove-na-kmetstva.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/82-vatreshni-kompensirani-promeni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/82-vatreshni-kompensirani-promeni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/82-vatreshni-kompensirani-promeni.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-05-opredelyane-sustav-na-komisiata-za-konflikt-na-interesi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/83-dariavane-pomeshtenia-za-centar-speshna-medicinska-pomosht.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/83-dariavane-pomeshtenia-za-centar-speshna-medicinska-pomosht.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/83-dariavane-pomeshtenia-za-centar-speshna-medicinska-pomosht.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/83-dariavane-pomeshtenia-za-centar-speshna-medicinska-pomosht.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-06-aktualizirane-sustava-na-mkors.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/84-zapis-na-zapoved-proekt-festival-moderno-izkystvo.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/84-zapis-na-zapoved-proekt-festival-moderno-izkystvo.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/84-zapis-na-zapoved-proekt-festival-moderno-izkystvo.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/84-zapis-na-zapoved-proekt-festival-moderno-izkystvo.doc
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-07-aktualizirane-sustava-na-oblasten-suvet-za-razvitie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/85-syglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-tgs-RO-BG-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/85-syglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-tgs-RO-BG-2014-2020.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/85-syglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-tgs-RO-BG-2014-2020.pdf
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Решение № 86 /30.07.2015г. Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване 

на начална тръжна цена, тръжни условия и тръжна документация 

и комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 87 / 30.07.2015г. Откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр.Елена и 

утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна 

документация и комисия за провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 88 / 30.07.2015г. Продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено 

право на строеж върху общинска земя 
изпълнено  

Решение № 89 / 30.07.2015г. Отмяна на Решение № 75 / 25.06.2015 г. на Общински съвет -

Елена и промяна на начина на трайно ползване на имот № 000605 

по КВС на землище гр. Елена 

изпълнено  

Решение № 90 / 30.07.2015г. Изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г на Общински съвет -

Елена относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна 

общинска собственост за нуждите на парламентарно представени 

политически партии 

изпълнено  

Решение № 91 / 30.07.2015г. 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 2015 / 

2016 г. 

изпълнено  

Решение № 92 / 30.07.2015г. Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на имот с № 041032 с 

НТП „Спортен терен“ 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-2011-09-izbor-na-zamestnik-predsedatel-na-obs.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/86-otkrivane-procedyra-targ-imoti-cherni-dql-balyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/86-otkrivane-procedyra-targ-imoti-cherni-dql-balyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/86-otkrivane-procedyra-targ-imoti-cherni-dql-balyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/86-otkrivane-procedyra-targ-imoti-cherni-dql-balyci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-10-opredelyane-na-predstaviteli-v-sdrujenia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/87-otkrivane-procedyra-otdavane-pod-naem-imot-St-Mixailovski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/87-otkrivane-procedyra-otdavane-pod-naem-imot-St-Mixailovski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/87-otkrivane-procedyra-otdavane-pod-naem-imot-St-Mixailovski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/87-otkrivane-procedyra-otdavane-pod-naem-imot-St-Mixailovski.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-11-predlojenie-za-otpuskane-na-personalna-pensia.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/88-prodajba-imot-mirchovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/88-prodajba-imot-mirchovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-12-otpuskane-pomosht-za-transportirane-na-pokoinik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/89-otmiana-reshenie-75-promiana-ntp-za-imot000605.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/89-otmiana-reshenie-75-promiana-ntp-za-imot000605.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/89-otmiana-reshenie-75-promiana-ntp-za-imot000605.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-13-kompensirani-promeni-v-razcheta-za-kapitalovi-razhodi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/90-izmenenie-reshenie-138-naem-pp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/90-izmenenie-reshenie-138-naem-pp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/90-izmenenie-reshenie-138-naem-pp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/90-izmenenie-reshenie-138-naem-pp.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-14-promeni-v-naredbata-za-mestni-taksi-i-ceni-na-uslugi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/91-aktyalizacia-sredishni-ychilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/91-aktyalizacia-sredishni-ychilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/91-aktyalizacia-sredishni-ychilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/91-aktyalizacia-sredishni-ychilishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-15-priemane-plan-smetka-i-promil-za-chistota-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/92-pup-imot-041032-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/92-pup-imot-041032-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/92-pup-imot-041032-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/92-pup-imot-041032-miikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/92-pup-imot-041032-miikovci.pdf
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Решение № 93 / 30.07.2015г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план за трасе на „Допълнително 

водоснабдяване на с.Попска от помпена станция с.Беброво“, 

община Елена 

в процес на изпълнение  

Решение № 94 / 30.07.2015г. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

трасе на линеен обект – въздушен електропровод и подземен 

кабел 1 кV за захранване на имот № 103050 по КВС на землище 

гр.Елена 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 95 / 30.07.2015г. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

засегнатото трасе на общински път VTR2070 в обхвата на 

свлачище VTR13.63495.01, попадащо в имоти №№ 000307 и 

083009 по КВС на землище с.Руховци 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 96 / 30.07.2015г. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

засегнатото трасе на общински път VTR1080 в обхвата на 

свлачище VTR13.72607.02, попадащо в имоти № 000616 по КВС 

на землище с.Тодювци 

изпълнено публикувано в ДВ 

Решение № 97 / 30.07.2015г. Съгласие за извършване на делба на имот № 000560 с НТП „Дере“ 

по КВС на землище с.Илаков рът и създаване на два нови имота 

един с НТП „Скали“ и един с НТП „Друга селскостопанска 

територия“, собственост на община Елена 

изпълнено  

Решение № 98 / 30.07.2015г. Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01380 от 26.06.2013 г.  

изпълнено  

Решение № 99 / 30.07.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/226/00318 от 15.04.2013 г.  

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-16-priemane-strategia-za-upravlenie-na-otpadacite.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/93-pup-vodoprovod-bebrovo-popska.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/93-pup-vodoprovod-bebrovo-popska.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/93-pup-vodoprovod-bebrovo-popska.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/93-pup-vodoprovod-bebrovo-popska.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-17-imenuvane-na-muzei-i-priemane-na-pravilnik.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/94-odobriavane-pup-za-imot-103050-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/94-odobriavane-pup-za-imot-103050-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/94-odobriavane-pup-za-imot-103050-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/94-odobriavane-pup-za-imot-103050-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-18-opredelyane-sustava-na-komisiata-za-jilishtnospestovni-vlogove.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/95-odobriavane-pup-svlachishte-ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/95-odobriavane-pup-svlachishte-ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/95-odobriavane-pup-svlachishte-ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/95-odobriavane-pup-svlachishte-ryxovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-19-populvane-sustava-na-komisiata-za-kartotekirane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/96-odobriavane-pup-svlachishte-toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/96-odobriavane-pup-svlachishte-toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/96-odobriavane-pup-svlachishte-toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/96-odobriavane-pup-svlachishte-toduvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-20-predostavyane-na-durva-za-mbal.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/97-delba-na-imot-000560-.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/97-delba-na-imot-000560-.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/97-delba-na-imot-000560-.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/97-delba-na-imot-000560-.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-21-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/98-zapis-zapoved-dogovor-04-321-01380.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/98-zapis-zapoved-dogovor-04-321-01380.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/98-zapis-zapoved-dogovor-04-321-01380.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/98-zapis-zapoved-dogovor-04-321-01380.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-22-prodajba-na-predavaemo-myasto.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/99-zapis-zapoved-dogovor-04-226-00318.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/99-zapis-zapoved-dogovor-04-226-00318.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/99-zapis-zapoved-dogovor-04-226-00318.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/99-zapis-zapoved-dogovor-04-226-00318.pdf
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Решение № 100 / 20.08.2015г. Информация за изпълнението на бюджета на община Елена, на 

инвестиционната програма и на сметките за средства от 

Европейския съюз за първото полугодие на 2015 г.  

изпълнено  

Решение № 101 / 20.08.2015г. Откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за 

избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на язовир „Палици“ – публична общинска 

собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет 

години. 

изпълнено  

Решение № 102 / 20.08.2015г. Откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за 

продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски 

земи от общинския поземлен фонд), утвърждаване на начални 

тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за 

провеждане на търга 

изпълнено  

Решение № 103 / 20.08.2015г. Даване разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за обединяване на имоти 

№№ 061044, 061045, 061046, 061047 и 061048 по КВС на землище 

с. Блъсковци и определяне на ново конкретно предназначение на 

новообразувания имот – „За къмпинг“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 104 /20.08.2015г.  Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 088019 по КВС 

на землище с. Костел, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 105 /20.08.2015г.   Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за имот № 103003 по КВС 

на землище с. Яковци, за определяне на ново конкретно 

предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“ 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 106 / 20.08.2015г.  Повторно разглеждане на предложението за допускане на по-

големи отклонения от установените разстояния по реда на чл. 36, 

ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за застрояване 

на УПИ Х-571 в кв. 10 по плана на гр.Елена 

не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-23-otdavane-pod-naem-zabolekarski-kabinet-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/100-informacia-budjet-parvo-polygodie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/100-informacia-budjet-parvo-polygodie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/100-informacia-budjet-parvo-polygodie.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2011-24-otdavane-pod-naem-pavilion-sou.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/101-otkrivane-procedyra-targ-qzovir-paleci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/101-otkrivane-procedyra-targ-qzovir-paleci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/101-otkrivane-procedyra-targ-qzovir-paleci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/101-otkrivane-procedyra-targ-qzovir-paleci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/101-otkrivane-procedyra-targ-qzovir-paleci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-01-priemane-pravilnik-za-deinostta-na-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/102-otkrivane-procedyra-targ-zemedelski-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/102-otkrivane-procedyra-targ-zemedelski-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/102-otkrivane-procedyra-targ-zemedelski-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/102-otkrivane-procedyra-targ-zemedelski-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/102-otkrivane-procedyra-targ-zemedelski-zemi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-02-priemane-strategia-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-2011-2015.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/103-pup-imoti-061044-061045-061046-061047-061048-blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/103-pup-imoti-061044-061045-061046-061047-061048-blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/103-pup-imoti-061044-061045-061046-061047-061048-blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/103-pup-imoti-061044-061045-061046-061047-061048-blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/103-pup-imoti-061044-061045-061046-061047-061048-blaskovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-03-priemane-struktura-na-obshtinska-administracia-i-deinosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/104-pup-imot-088019-kostel1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/104-pup-imot-088019-kostel1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/104-pup-imot-088019-kostel1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/104-pup-imot-088019-kostel1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-04-izbor-zamestnik-predsedatel-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/105-pup-imot-103003-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/105-pup-imot-103003-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/105-pup-imot-103003-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/105-pup-imot-103003-qkovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-05-davane-suglasie-dva-kabela-vodoprovod-lazarci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/106-dopuskane-namaleno-otstoqnie-mejdu-sgradi-X-571.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/106-dopuskane-namaleno-otstoqnie-mejdu-sgradi-X-571.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/106-dopuskane-namaleno-otstoqnie-mejdu-sgradi-X-571.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/106-dopuskane-namaleno-otstoqnie-mejdu-sgradi-X-571.pdf
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Решение № 107 / 20.08.2015г. Предложение относно даване на съгласие от Общински съвет – 

Елена за кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. на територията на 

община Елена 

изпълнено  

Решение № 108 / 10.09.2015г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2015 г. и даване на съгласие за 

отдаване под наем на полските пътища – общинска собственост, 

попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за 

стопанската 2015 / 2016 година 

в процес на изпълнение  

Решение № 109 / 10.09.2015г.  Избиране на временно изпълняващи длъжностите „кмет на 

община“ и „кмет на кметство“ във връзка с провеждането на 

избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 

г. 

изпълнено  

Решение № 110 / 10.09.2015г. Удължаване срока на договора за управление на управителя на 

„Буковец“ ЕООД 
изпълнено  

Решение № 111 / 10.09.2015г. Инициатива за откриване на социална услуга „Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост“ в с. Илаков рът 

частично изпълнено процедурата спряна 

от РДСП 

Решение № 112 / 10.09.2015г.  Инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище 

– гр. Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007 – 2013″ и последващо преобразуване в 

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Елена“ 

като делегирана от държавата дейност 

частично изпълнено процедурата спряна 

от РДСП 

Решение № 113 /10.09.2015г. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларни планове 

за трасетата на линейни обекти – водоснабдяване и външно 

кабелно ел. захранване 1 кV на имот с проектен № 208052 по КВС 

на землище гр.Елена 

изпълнено публикувано в ДВ 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-06-pomeshtenia-bezvuzmezdno-za-odbh-i-rzi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/107-davane-saglasie-za-kandidatstvane-po-proekt-podmqrka-19-1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-07-pomeshtenia-bezvuzmezdno-za-rzok.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/108-syglasie-za-otdavane-pod-naem-na-polski-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/108-syglasie-za-otdavane-pod-naem-na-polski-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/108-syglasie-za-otdavane-pod-naem-na-polski-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/108-syglasie-za-otdavane-pod-naem-na-polski-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/108-syglasie-za-otdavane-pod-naem-na-polski-pytishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-08-izbor-na-postoyanni-komisii-kum-obs-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/109-izbor-na-vremenno-izpylnqvashti-dlyjnostta-kmet-sled-kraq-na-mandata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/109-izbor-na-vremenno-izpylnqvashti-dlyjnostta-kmet-sled-kraq-na-mandata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/109-izbor-na-vremenno-izpylnqvashti-dlyjnostta-kmet-sled-kraq-na-mandata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/109-izbor-na-vremenno-izpylnqvashti-dlyjnostta-kmet-sled-kraq-na-mandata.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-09-izbor-predsedatel-komisia-budget-finansi-i-ikonomicheski-vaprosi.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/110-izbor-na-upravitel-na-bukovec-eood.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/110-izbor-na-upravitel-na-bukovec-eood.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-10-izbor-predsedatel-komisia-mestno-samoupravlenie-normativna-uredba-i-obshtestven-red.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/111-iniciativa-za-otkrivane-na-CNST-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/111-iniciativa-za-otkrivane-na-CNST-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/111-iniciativa-za-otkrivane-na-CNST-ilakov-ryt.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-11-izbor-predsedatel-komisia-ustroistvo-na-teritoriata-komunalno-bitovo-obslujvane-ekologia-i-transport.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/112-iniciativa-za-otkrivane-i-preobrazuvane-na-zashtiteno-jilishte-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/112-iniciativa-za-otkrivane-i-preobrazuvane-na-zashtiteno-jilishte-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/112-iniciativa-za-otkrivane-i-preobrazuvane-na-zashtiteno-jilishte-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/112-iniciativa-za-otkrivane-i-preobrazuvane-na-zashtiteno-jilishte-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/112-iniciativa-za-otkrivane-i-preobrazuvane-na-zashtiteno-jilishte-elena.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-12-izbor-predsedatel-komisia-obshtinska-sobstvenost-zemedelie-i-gori.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/113-PUP-Elena-Vladko-Velev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/113-PUP-Elena-Vladko-Velev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/113-PUP-Elena-Vladko-Velev.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/113-PUP-Elena-Vladko-Velev.pdf
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Решение № 114 / 10.09.2015г. Съгласие за извършване на ситуационна корекция на имоти №№ 

001282, с НТП „Полски път“ (собственост на община Елена) и 

124018, с НТП „Нива“ (частна собственост) по КВС на землище 

с.Яковци 

в процес на изпълнение  

Решение № 115 / 10.09.2015г. 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 

прекратена процедура  

Решение № 116 / 10.09.2015г. 

 

Формиране на паралелки в училищата на територията на община 

Елена по изключение под минималния брой ученици и слети 

паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти 

изпълнено  

Решение № 117 / 10.09.2015г. Формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 

10 ученици през учебната 2015/2016 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 № 118 / 10.09.2015г.  Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели 

към Районен съд гр. Елена 
не подлежи на изпълнение 

от ОбА 

 

Решение № 119 / 10.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. 

внесено за повторно 

разглеждане в ОбС 

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-13-izbor-predsedatel-komisia-humanitarni-deinosti.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/114-korekcia-imoti-001282-i-124018-qkovci-forestvil-s-djambazov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/114-korekcia-imoti-001282-i-124018-qkovci-forestvil-s-djambazov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/114-korekcia-imoti-001282-i-124018-qkovci-forestvil-s-djambazov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/114-korekcia-imoti-001282-i-124018-qkovci-forestvil-s-djambazov.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-14-osvobojdavane-i-izbor-upravitel-mbal.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/115-korekcia-imoti-000670-i-065001-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/115-korekcia-imoti-000670-i-065001-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/115-korekcia-imoti-000670-i-065001-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/115-korekcia-imoti-000670-i-065001-boikovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-15-otchet-programa-obshtinska-sobstvenost-2011.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/116-formirane-paralelki-pod-minimuma-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/116-formirane-paralelki-pod-minimuma-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/116-formirane-paralelki-pod-minimuma-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/116-formirane-paralelki-pod-minimuma-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/116-formirane-paralelki-pod-minimuma-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-16-priemane-programa-obshtinska-sobstvenost-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/117-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/117-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/117-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/117-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/117-formirane-paralelki-pod-10-uchenici-2015-2016.pdf
http://obs.elena.bg/?page_id=261
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/118-sadebni-zasedateli.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/118-sadebni-zasedateli.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-18-davene-suglasie-za-kandidatstvane-oprr-3-2.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/119-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/119-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/119-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/119-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
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Решение № 120 / 10.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 

„Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез 

изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана 

на гр. Елена“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция 

внесено за повторно 

разглеждане в ОбС 

 

Решение № 121 / 10.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен 

фонд „Земеделие“ за реализация на проект № 04/321/01642 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската 

пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци 

– Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR 3113 

„Мийковци – Игнатовци 

внесено за повторно 

разглеждане в ОбС 

 

Решение № 122 / 10.09.2015г.   Изменения и допълнения в Решение № 107 / 20.08.2015 г. относно 

кандидатстване на община Елена с проект по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

изпълнено  

Решение № 123 / 17.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/322/00461 от 23.12.2010 г. 

изпълнено  

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-19-promyana-reshenie-struktura-oba-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/120-zapis-na-zapoved-mqrka-321.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-20-poemane-chast-ot-taksata-za-hospis-2012.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/121-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patichta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-21-teren-za-futbolno-igrishte-maysko.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/122-izmenenie-na-rechenie-kandidatstvane-proekt1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/122-izmenenie-na-rechenie-kandidatstvane-proekt1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/122-izmenenie-na-rechenie-kandidatstvane-proekt1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/122-izmenenie-na-rechenie-kandidatstvane-proekt1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/122-izmenenie-na-rechenie-kandidatstvane-proekt1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-22-teren-za-futbolno-igrishte-konstantin.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/123-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/123-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/123-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/123-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-322.pdf
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Решение № 124 / 17.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 

04/321/01126 от 03.10.2012 г. по мярка 321 за Проект 04/321/01126 

„Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез 

изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана 

на гр. Елена, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция 

изпълнено  

Решение № 125/ 17.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г. с Държавен 

фонд „Земеделие“ за реализация на проект № 04/321/01642 

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската 

пътна мрежа в община Елена – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци 

Дърлевци“, път VTR 2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 

„Мийковци – Игнатовци“ 

изпълнено  

Решение № 126 / 17.09.2015г.  Издаване на запис на заповед от община Елена в полза на ДФ 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на 

данък върху добавената стойност след извършено авансово 

плащане по Договор № 04/223/00267 от 15.04.2013 г. по мярка 223 

за Проект 04/223/00267 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ 

– разплащателна агенция и община Елена 

изпълнено  

 

http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-23-pravo-na-preminavane-kabel-ivanivanovci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/124-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-zashtiteno-jilishte1.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-24-pravo-na-preminavane-kabel-velyuvci.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/125-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-321-patishta.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2012/01/r-2012-25-priemane-ocenki-upi-chakali.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf
http://obs.elena.bg/wp-content/uploads/2015/01/126-izdavane-zapis-na-zapoved-mqrka-223-zalesqvane.pdf

