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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 24.02.2006 г. (петък) от 14.15 
ч. в Малката зала на Община Елена. 
 

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

1. Предложение относно приемане отчета за изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена и 

извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г. 
      Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно откриване на процедура за приватизация на 
обособени части от имуществото на „Елена – автотранспорт” ЕООД гр.Елена 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна в списъка по чл.3, ал.2 от ЗПСК и даване на 

съгласие за разпореждане с недвижим имот – собственост на „Елена – 
автотранспорт” ЕООД. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно даване на съгласие за разпореждане с недвижим 

имот – собственост на „Балкан” ЕООД. 
      Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно намаляване на началната тръжна цена за продажба 
на имот – частна общинска собственост 

      Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост. 

      Вн.: Кмета на общината 
8. Предложение относно отпускане на парична помощ от бюджета на Община 

Елена. 
      Вн.: Кмета на общината 

9. Предложение относно дарение на имот – частна общинска собственост. 
      Вн.: Кмета на общината 

10. Предложение относно Даване съгласие на Общински съвет – Елена за 
кандидатстване на Община Елена пред Програма ФАР ИСС – BС 2005/017-684.01 
„Схема за възстановяване и благоустрояване след наводнения” – за финансиране на 
проект: „Укрепване Свлачище на път ІV-53015 „Дебели рът – Стояновци”, при км 
2+500”. 

     Вн.: Кмета на общината 
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 
(Симеон Кънчев) 


