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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 11.08.2004 г. 
(сряда) от 14.15 ч. в голямата зала на община Елена. 

 
П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 
1.  Предложение относно информация за текущото изпълнение на 

бюджета към 30.06.2004г. 
    Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно определяне на средните месечни брутни 
работни заплати от 01.07.2004 г. и утвърждаване на средствата за работна 
заплата в съответствие с ПМС №48 от 2004 г., изменено и допълнено с ПМС 
№154 от 05.07.2004 г. 

    Вн.: Кмета на общината 
3. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена за 

промяна в приетото годишно разпределение на средства по чл. 5, ал. 1, т. 16 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., за 
строителство и ремонт на общински пътища. 

    Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно приемане на Програма и план на Община 

Елена за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства. 

    Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно създаване на обществен съвет, съгласно чл.35 

от Закона за социалното подпомагане. 
    Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка и правен 
анализ на недвижим имот –“Магазин за хранителни стоки” на ул. “Васил 
Левски” № 32-36 гр.Елена. 

    Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно отдаване под наем на помещение – публична 

общинска собственост за задоволяване здравните нужди на населението в с. 
Майско. 

    Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно продължаване  срока на договор за наем. 

    Вн.: Кмета на общината 
 
 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                                      (Симеон Кънчев) 

 


