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Изх.№ РД.01.02 - 1 / 19 .01.2023 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев – председател на Общински съвет Елена 

 

 

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два 

пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда 

в открито заседание и се разгласява на населението на общината.  

Отчита се дейността на Общинският съвет, която се осъществява  на основание 

изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет Елена, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и други нормативни 

документи, свързани с управлението и развитието на Общината, с цел по-добро и 

своевременно решаване проблемите на хората живеещи на територията на община 

Елена. 

Отчета е отворен документ. По време на обсъжданията в Постоянните комисии, 

както и на заседанието на Общинският съвет, могат да бъдат правени изменения и 

допълнения.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общински съвет Елена  

 

 



 

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите 

комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


