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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: Именуване на улица между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Едно от правомощията на общинските съвети, регламентирано в чл. 21, ал. 1, т. 18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, е именуването и 

преименуването на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, 

курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение. 

Между осова точка (о.т.) 160 и о.т. 162 по регулационния план на град Елена, намиращи 

се на улиците „Йеромонах Йосиф Брадати“ и „Робовска“, покрай сградата на РС 

„Пожарна безопасност и защита на населението“, преминава улица. В края на 2017 г., в 

изпълнение на Инвестиционната програма на община Елена улицата бе преасфалтирана 

със средства от преходен остатък от 2016 г. 

Към момента улицата не е официално именувана, но сред обществеността е известна като 

„Улица „Кокиче“. Вероятно в миналото е имало намерение, по една или друга причина 

неосъществено, да ѝ бъде дадено това име. В града ни има и други второстепенни улици, 

носещи имена на цветя – напр. „Теменуга“ и „Синчец“, които и като габарити са сходни с 

въпросната. 

Предстои кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програмата за 

развитие на селските райони (2014 - 2020), включващо ремонт на улици, тротоари и 

съоръженията към тях. Във връзка с това, към момента се изготвят и съгласуват 

инвестиционни проекти, включително и за въпросната улица. Определено неудобство 

създава изписването в текстовата част и графичните материали на текста „Улица между 

о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена“. Далеч по-удобно би било да се изпише 

наименованието на улицата, както това ще бъде направено с останалите улици, включени 

в обхвата на проектното предложение. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал.2от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена 

Именува улицата, разположена между о.т. 160 и о.т. 162 по плана на гр. Елена с 

името „Кокиче“. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

инж. Димитринка Иванова, директор дирекция УТОС 

18.06.2018, 11:05 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


