
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 
Изх. № РД.01.02-135/19.09.2011 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 21.09.2011 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 избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на 

община и кметове на кметства.  

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Елена(Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение 

№11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 

80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г., Решение № 

85/29.08.2008 г., Решение № 9/29.01.2009 г., Решение №100/23.12.2009 .г, Решение № 

105/01.12.2010 г., Решение №2/27.01.2011 г., Решение № 63/15.07.2011 г. на Общински 

съвет – Елена), съобразено със Заповед № СА-03-03-17/07.09.2011 г. на Областен 

Управител – област Велико Търново.  

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложение относно даване съгласие за участие на община Елена, за 

финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по 

приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци”, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи 

за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико 

Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 

Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, и даване на принципно съгласие за 

поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит на определена 

банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване 

на разходи по проекта преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013”. 

Вн.: Кмета на общината 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет Елена 

 
Заседание на  

ПК „Местно самоуправление” – 20.09.2011 г. от 16.30 часа 

ПК „Устройство на територията” – 20.09.2011 г. от 17.00 часа 


