
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т–Е  Л  Е  Н  А 
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ДО  
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ,  
КМЕТА НА ОБЩИНАТА ,  
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА   

  
 
   

П О К А Н А 
  

На основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински 
съвет -  Елена на  заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2004 г. 
/петък/ от  14.15 ч. в  Голямата зала на Община Елена.  

 
 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
  
1. Предложение относно учредяване на сдружение с нестопанска 

цел за осъществяване на общественополезна дейност. 
Вн.: Кмета на общината  

 
2.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – 

Елена за кандидатстване на Община Елена пред Програма “Сапард” за 
финансиране на проект  “Междуселищна пътна мрежа  Давери – 
Каменари – Бойковци”. 

Вн.: Кмета на общината  
 
3.Предложение относно допълнение на Общинска стратегия за 

развитие и план за реализация за периода  2000 – 2006 г., приета с 
Решение № 91/08.05.2000 г. на ОбС – Елена.  

Вн.: Кмета на общината   
 
4.Предложение относно даване съгласие на Общински съвет –

Елена за кандидатстване на Община Елена пред Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ за 
отпускане на безвъзмездна помощ за “Водоснабдяване Група “Долни 
Марян”, Община Елена”.  

Вн.:Кмета на общината   
 



 
5. Предложение относно Приемане на Наредба за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет.   
Вн.:Кмета на общината  

 
6. Предложение относно вземане на решение за промяна и 

допълване на Наредбата за опазване на обществения ред в община 
Елена.  

Вн.:Кмета на общината  
 
7.Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – 

частна общинска собственост. 
Вн.: Кмета на общината  

 
8.Предложение относно Продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост 
Вн.: Кмета на общината   

9.Предложение относно определяне нов състав на Местната 
комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с 
многогодишни жилищно – спестовни влогове.  

Вн. : Кмета на общината   
10. Предложение относно Промяна състава на Постоянната 

комисия по “Образование, култура и вероизповедания”.  
      Вн.: Председателят на ОбС   

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОбС :  
/С. Кънчев/  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


