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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 на представители на община Елена в сдружение „Асоциация 

на общини със селища и територии на културно-историческо наследство” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно 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 чужбина, 

както и в други юридически лица с нестопанска цели определя представителите на 

общината в тях. Конкретните правила за броя на представителите на общината са 

регламентирани в уставите на съответните сдружения.  

През 2010 г. по предложение на община Велико Търново е подета инициативата за 

учредяване на неправителствена организация, чиято цел да бъде съхраняването на 

националната културна идентичност, като част от общото наследство на Балканите и 

Европа, и устойчивото развитие на градовете и селищата с културно и историческо 

наследство.  

Със свое Решение № 27 от 14.04.2010 г. Общински съвет Елена е дал своето съгласие  

община Елена да участва в учредяването на „Асоциация на общини със селища и 

територии на защитено културно-историческо наследство”. На 8 октомври 2013 г. във 

Велико Търново е проведено учредително събрание за създаване на „Асоциация на 

селища и територии на културното и историческо наследство” (АОСТКИН). Приети са 

Устав и Правилник за осъществяване на дейността на сдружението. Учредители на 

АОСТКИН са общините Велико Търново, Дряново, Трявна, Горна Оряховица, Елена, 

Балчик и Банско.  

Съгласно чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, представители на общината в АОСТКИН 

са кмета на общината (делегат) и втори представител (заместник-делегат), определени с 

решение на Общинския съвет. 
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Със свое Решение № 138 / 24.10.2013 г. Общински съвет Елена е определил 

представителите на Община Елена в сдружението: делегат – кмета на общината, инж. 

Дилян Млъзев и заместник делегат – тогавашния председател на Общинския съвет, г-н 

Валентин Гуцов. С началото на новия мандат (2015 - 2019) се налага да бъде взето ново 

решение, с което да бъдат определени представителите на общината в сдружението, както 

това беше направено и за други организации, в които община Елена членува. 

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 и във връзка с чл. чл. 59 - 61 от същия, Общински съвет Елена: 

1. Отменя свое Решение № 138 / 24.10.2013 г. 

2. Определя представители на Община Елена в сдружение „Асоциация на селища и 

територии на културното и историческо наследство”, както следва:  

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

 за заместник-делегат – Стоян Николаев Златев, председател на Общински 

съвет Елена. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

 

17.02.2016 г., 10:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


