ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№6
Днес 09 май 2019 г. от 15.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 14 общински съветника от общо 17, като
отсъстваха: д-р Магдалена Илиева-Гайдарова, Снежана Капинчева и Лазар Костов.
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев
и секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова
Председателят на Общинският съвет г-н Стоян Златев, след като констатира
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на
заседанието в залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно предложение до министъра на културата за деклариране на
сградата на Училище "Иларион Макариополски" като недвижима историческа културна
ценност от ново време с национално значение.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян
Камбуров.
Вн.: Кмета на общината
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата за
изказване по внесения проект за дневен ред.
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване бе приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно предложение до министъра на културата за деклариране на
сградата на Училище "Иларион Макариополски" като недвижима историческа културна
ценност от ново време с национално значение.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложение относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян
Камбуров.
Вн.: Кмета на общината
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на Училище
"Иларион Макариополски" като недвижима историческа културна ценност от ново време с
национално значение.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на Училище
"Иларион Макариополски" като недвижима историческа културна ценност от ново време с
национално значение.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Богдана Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2018 г. от 13.30 часа предложението за предложение до
министъра на културата за деклариране на сградата на Училище "Иларион
Макариополски" като недвижима историческа културна ценност от ново време с
национално значение, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ няма, „въздържали се“
няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-жа Богдана Пеева – общински съветник: По различно време, след време да успеем да
съхраним, това за което са се трудили и борили нашите предци. Ние не само като
приемници сме морално задължени да съхраним тази сграда.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Приветствам предложението от г-н Млъзев
Началното училище да бъде паметник на културата с национално значение. Това е найголямата административна сграда в община Елена. Величествена сграда с изключителна
архитектура. И по наше време направихме каквото можахме да съхраним тази сграда. Това
е реликвата на град Елена. Навремето мислех да преместя Общината там, защото сградата
е величествена. С какво предназначение ще е? Има проект за учебно заведение. Конкретно
по направеното предложение сградата да бъде паметник на културата с национално
значение - да подкрепяме.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Благодаря за подкрепата. Това решение на
Общинският съвет ще бъде оценено от съвременниците.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на
Училище "Иларион Макариополски" като недвижима историческа културна ценност от
ново време с национално значение:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64 / 09.05.2019 г.
Относно: Предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на
Училище „Иларион Макариополски“ като недвижима историческа културна
ценност от ново време с национално значение
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 58, ал 4 от Закона за културното наследство
(ЗКН), във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 46, чл. 47, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от
ЗКН, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички необходими действия за
подготовката и внасянето на предложение до министъра на културата за
деклариране на сградата на Училище „Иларион Макариополски“ в гр. Елена като
недвижима историческа културна ценност от ново време с национално значение.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Богдана Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2019 г. от 13.30 часа предложението за поставяне и
откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров, като го подкрепя с 4 гласа „за”,
„против“ няма, „въздържали се“ няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Скоро не сме откривали плоча. Едно време
откривахме по една, две на година. Впечатлен съм, че хора които познаваме добре, като
д-р Александър Конакчиев, инж. Михаил Развигоров, Олег Недялков, проф. Иван Генов,
Стефан Ланджев, Пенчо Ковачев, Георги Крумов, Мария Конакчиева, Веселин Славов,
д-р Марчо Марков са в основата на тази инициатива за поставяне на паметна плоча в чест
на дейността на Стоян Камбуров върху фасадата на Камбуровия хан.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65 / 09.05.2019 г.
Относно: Поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров
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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
1. Разрешава поставянето на паметна плоча с името на Стоян Камбуров върху
фасадата на „Камбуровия хан“ - паянтова сграда, попадаща в УПИ II, кв. 40 по
плана на гр. Елена, публична общинска собственост съгласно АОС № 1 / 20.07.1993 г.
2. Възлага на кмета на община Елена организацията и изпълнението на следните
дейности:
2.1. Изготвяне на художествения проект и схемата за разполагане на
паметната плоча. Същите да бъдат внесени за одобрение от Постоянната
комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет
Елена;
2.2. Съгласуване, при необходимост, на художествения проект и схемата за
разполагане на паметната плоча върху недвижимия имот по т. 1 от
настоящото решение;
2.3. Възлагане на изработката и монтирането на паметната плоча, като
разходите за това да се осигурят от бюджета на община Елена за 2019 г.;
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.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:40 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС“
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