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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Здравко Михайлов
Моллов, почетен гражданин на гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На заседание на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към
Общински съвет Елена, проведено на 22 март 2016 г. е разгледано предложение от
общинския съветник Богдана Симеонова Пеева относно поставяне и откриване на паметна
плоча с името на Здравко Михайлов Моллов, почетен гражданин на гр. Елена, при което
на служителите от общинската администрация е възложено да подготвят съответното
предложение, което да бъде разгледано на следващо заседание на Общински съвет Елена.
С Решение № 58 от 20.05.1996 г., заради изключителните му заслуги за културното
развитие на гр. Елена и приносът му към музейното дело в града, Здравко Михайлов
Моллов е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Елена“.
Повод за предложението на г-жа Пеева е навършващата се през тази година 80-та
годишнина от откриването на първата музейна сбирка в гр. Елена. Предвижда се тази
годишнина да бъде подобаващо отбелязана, като честването да включва и откриването на
паметната плоча с името на Здравко Моллов.
Съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), върху недвижими имоти
могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на
общинския съвет по чл. 56, ал. 2. Съгласно чл. 62, ал. 8 от същия, мемориални места и
обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и
други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават след решение на
общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата. За мемориалните места и
обекти със статут на единични или групови недвижими културни ценности и за строежите
в техните граници и охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за културното
наследство.
В духа на закона е и разпоредбата на 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, приета с Решение № 145 / 28.11.2013 г. на Общински съвет Елена, а именно:
„Схемите за разполагане на преместваеми обекти в недвижими имоти - недвижими
културни ценности се одобряват след съгласуване с Националния институт за
недвижимите културни ценности.“
Предвид продължителността на съгласувателните процедури в Националният институт за
недвижимо културно наследство, малко вероятно е да може да бъде спазена предложената
от г-жа Пеева дата, поради което в проекта за решение такава не е фиксирана.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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:
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. Предложение за дата на откриване на паметната плоча, свързано с
конкретен повод (празник или годишнина), което да бъде съгласувано с
Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към
Общински съвет Елена.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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