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Изх. № РД.01.02-113/05.08.2011 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА, 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 

 

 

 

П О К А Н А  
 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена 

на заседание, което ще се проведе на 10.08.2011 г. (сряда) 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 предложение до Министерството на образованието, 

младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република 

България при актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни 

училища в община Елена. 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно споразумение за сътрудничество между Министерство 

на културата на Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и 

следните библиотеки: Градска библиотека – гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда –  

Беброво - 1870" с.Беброво. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас 

по изключения от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 

година в СОУ "Иван Николов Момчилов" гр.Елена, ОУ "Отец Паисий" С.Майско, ОУ 

"Отец Паисий" с.Константин и ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по единните разходни стандарти. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на 

Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване 

формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2011/2012 

година в ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на 

допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти 

Вн.: Кмета на общината 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на  

Общински съвет Елена 

 

ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 09.08.2011 г. от 16.30 часа 


