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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 53 / 07.04.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 07.04.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Здравко 

Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 57, ал. 1 и чл. 62, ал. 8 от 

Закона за устройство на територията,  и чл. 24 от Наредбата за преместваемите обекти 

на територията на община Елена съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за 

устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава поставянето на паметна плоча с името на Здравко Михайлов 

Моллов, почетен гражданин на гр. Елена, върху източната фасада на „Гуневата 

къща“ - едноетажна масивна сграда, попадаща в УПИ III, кв. 40 по плана на гр. 

Елена, актувана като публична общинска собственост с АОС № 74 / 05.02.1996 г., 

вписан в Служба по вписванията при Районен съд - гр. Елена под № 61, том 5 на 

30.10.2009 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията на следните дейности: 

2.1. Изготвяне на художествения проект на паметната плоча. Същият да 

бъде внесен за одобрение от Постоянната комисия по образование, култура 

и вероизповедания към Общински съвет Елена; 

2.2. Възлагане на изработката на паметната плоча, като разходите за това 

да се осигурят от бюджета на община Елена за 2016 г.; 

2.3. Съгласуване на схемата за разполагане на паметната плоча върху 

недвижимия имот по т. 1 от настоящото решение с Националния институт 

за недвижимо културно наследство; 

2.4. Паметната плоча с името на Здравко Михайлов Моллов, почетен 

гражданин на гр. Елена, да бъде открита на 18 май 2016 година, 

Международен ден на музеите и музейните работници и по случай 80 

години от откриването на първата музейна сбирка в град Елена. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


