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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 представител и заместник-представител на община Елена в 

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” е сдружение на местни 

власти, създадено през 1997 г. Сдружението активно подпомага дейността на местните 

власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за утвърждаването на 

демократично местно самоуправление в България. Членове на сдружението са 15 

български общини, между които и община Елена. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет 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. С Решение № 8 / 26.11.2015 г. 

Общински съвет Елена е определил представителите на община Елена в Регионално 

сдружение на общини „Централна Стара планина”. Според действащия тогава Устав, 

всяка община има трима представители в Общото събрание на сдружението. 

На последното Общо събрание на Регионално сдружение на общини „Централна Стара 

планина” бяха приети промени в Устава с цел привеждането му в съответствие с 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Според чл. 28, ал. 1 от 

същия, всеки член на Общото събрание има право на един глас. Доколкото членове на 

сдружението са общините, следва всяка от тях да има не повече от един представител с 

право на глас в Общото събрание. 

С писмо от 09.02.2017 г., изпълнителният директор на сдружението, г-жа Мариела 

Петрова, ни уведомява, че с Решение № 11 / 06.02.2017 г. Габровският окръжен съд е 

одобрил направените промени в Устава, като същите са отразени и в Регистър Булстат. 

Това налага Общински съвет Елена да приеме решение, кореспондиращо с новите 

разпоредби на Устава. 
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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. 9, ал. 1 от същия и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет Елена: 

1. Отменя Решение № 8 / 26.11.2015 г. в частта му, отнасяща се до определяне на 

представители на община Елена в Регионално сдружение на общини „Централна 

Стара планина”. 

2. Определя за представител на община Елена в Общото събрание на Регионално 

сдружение на общини „Централна Стара планина“ инж. Дилян Стефанов Млъзев, 

кмет на община Елена. 

3. В случай на невъзможност представителят на община Елена да участва в Общото 

събрание на сдружението, същият да бъде заместван от Стоян Николаев Златев, 

председател на Общински съвет Елена. 

4. Възлага на кмета на община Елена да уведоми писмено Регионално сдружение на 

общини „Централна Стара планина” за взетото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


