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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне представители на община Елена в сдружения 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно Закона за местното самоуправление (ЗМСМА), общините могат да си сътрудничат 

помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез 

които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, 

произтичащи от техните правомощия. Общинският съвет, като орган на местното 

самоуправление, приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в 

страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя 

представителите на общината в тях. 

Община Елена членува в различни сдружения, съществуването на някои от които е уредено 

със закон, а други са създадени на доброволен принцип. Конкретните правила за определяне 

представителството на общината, както и размера на заплащания членски внос, са 

регламентирани в уставите на съответните сдружения. 

В предложения проект за решение не са упоменати всички сдружения, в които община Елена 

членува. Причината за това е, че някои от тях практически не развиват дейност през 

последните години, поради което намирам за целесъобразно Общински съвет Елена да 

преосмисли ползата и потребността от продължаване на членството на общината, свързано 

със заплащане на членски внос и допълнителни ангажименти. За евентуалното прекратяване 

на членството е необходимо да се приемат съответни изрични решения, които следва да 

бъдат обосновани след допълнително проучване дейността на сдруженията. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. чл. 59 - 61 от същия, Общински съвет Елена: 
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1. Отменя свои решения №№ 10 / 08.12.2011 г. и 138 / 24.10.2013 г. 

2. Определя представители на община Елена в сдружения, както следва: 

2.1. В НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(НСОРБ): 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена – за делегат; 

- Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена – за заместник-

делегат. 

2.2. В РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ „ЦЕНТРАЛНА СТАРА 

ПЛАНИНА”: 

-  инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена;  

 -  Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена; 

 -  Валентин Владимиров Гуцов, общински съветник. 

2.3. В „АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ – СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ 

ГОРСКИЯ ФОНД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена; 

 - Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена. 

2.4. В „АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА 

ОТ  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ООД”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена. 

2.5. В „АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СЕЛИЩА И ТЕРИТОРИИ НА 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”: 

- инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена – за делегат; 

- Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена – за заместник-

делегат. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


