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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 28.04.2006 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 на Целева програма за енергийна 
ефективност на Община Елена за 2007 г. 

      Вн.: Кмета на общината 
2. Предложение относно промяна към раздел VІ, чл.26, ал.8 от Наредбата за 

опазване на обществения ред в Община Елена. 
      Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие на Общински съвет – Елена, за 
кандидатстване на Община Елена пред програма САПАРД – за финансиране на 
проект „Възстановяване и ремонт на местен общински път „Мийковци – Ралиновци 
Игнатовци” от км 0+000 до км 2+450”. 

      Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно утвърждаване на начална конкурсна цена, конкурсни 

условия, конкурсна документация и комисия за продажба на имот – частна 
общинска собственост. 

      Вн.: Кмета на общината 
5. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Елена 

и ПЗК”Рудановски-2”, с.Константин.  
      Вн.: Кмета на общината 

6. Предложение относно даване на съгласие за разпореждане с недвижим 
имот – собственост на „Балкан” ЕООД 

      Вн.: Кмета на общината 
7. Предложение относно отдаване под наем чрез търг на гаражна клетка – 

авторемонтна работилница и канал за преглед на автомобили, находящи се на 
ул.”С.Катрафилов” № 25. 

      Вн.: Председател на ОбС 



8. Предложение относно обявяване на имот за публична общинска 
собственост. 

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

      Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно намаляване на начална тръжна цена. 

      Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно промяна цената на имот – общинска собственост 

определена с Решение № 53/01.09.2005 г. 
      Вн.: Кр. Николов – общ. съветник  

12. Предложение относно отпускане на парична помощ от бюджета на 
Община Елена 

      Вн.: Кр.Николов – общ.съветник 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 
(Симеон Кънчев) 


