
ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ    СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ    ––    ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН    ПП  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  
 

 
 

До ......................................... 
 

 
На основание чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1 във 

връзка с чл.66 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 
С В И К В А М : 

 
Редовно заседание на Общински съвет–Елин Пелин на 28.10.2010г. 

/четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин при 
следния дневен ред: 

1.   Отчет на Кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА- 4366/ 23.09.2010 г. 
2.   Питане от г- н Сашко Величков с вх.№ ОС- 4358/ 20.09.2010 г. 
3. Предложения на постоянната комиисия по ,,Териториално селищно 

устройство, строителство и инфраструктура” от заседание, проведено на 11.10. 
2010 година. 

4. Предложения на постоянната комиисия по ,, Програми за развитие, 
екология и енергетика” от заседание, проведено на 12.10. 2010 година. 

5. Предложения на постоянната комисия по ,,Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”  от заседание, 
проведено на 13.10.2010 година. 

6. Предложения на постоянната комисия по ,, Финанси, бюджет и икономика” 
от заседание, проведено на 13.10.2010 г. 

7. Предложения на постоянната комисия по ,, Транспорт и безопасност на 
движението, търговия и усруги” от заседание, проведено на 14.10. 2010 година. 

8. Предложения на постоянната комисия по ,, Контрол и мониторинг върху 
дейността на търговските дружества с общинско участие в капитала” от 
заседание проведено на 14.10.2010 г. 

9. Предложение на постоянната комисия по ,, Законност, сигурност, 
обществен ред и граждански права” от заседание, проведено на 18.10.2010 г. 

10.  Предложения на постоянната комисия по ,,Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско имущество” от заседание, проведено на 19.10.2010 
година. 

11. Разни: 
11.1. Предложение от ИД Кмет на Община Елин Пелин с вх. № ОА- 4415/ 

15.10.2010 г. 
  
 
 

Председател на ОбС :    
                                                    /Георги Костов/ 


