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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
 

№ 1 
 

 Днес 5 ноември 2003 г. от 10.15 часа в Голямата зала на Община Елена 
се проведе  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. 

На заседанието присъстваха – новоизбраният кмет на Община Елена г-н 
Сашо Топалов, новоизбраните кметове на кметства Беброво, Константин, 
Майско и Каменари, новоизбраните 17 общински съветници, заместник 
областния управител г-н Николай Тачев, г-н Николай Момински – главен 
експерт в Областна администрация, представители на общинската 
администрация, гости и граждани. 

Заседанието бе открито от заместник областният управител на област 
Велико Търново г-н Николай Тачев. 

Г-н Николай Тачев: Уважаеми дами и господа, уважаеми Ваше 
Високопреосвещенство, уважаеми г-н Топалов и г-н Млъзев, уважаеми 
еленчани. По Закона за местното самоуправление и местната администрация 
първото заседание се свиква от Областния управител и на него се полага 
честта, да извърши ритуала за полагане на клетва от новоизбраните общински 
съветници, кмет на община и кметове на кметства. Тъй като г-н Генчев е 
възпрепятстван и не може да присъства днес тук, свикващ първото заседание 
със своя заповед №РД-10-934 от 30.10.2003 г., на мен се падна приятната 
задача да открия заседанието. В тази заповед е определен  следния 

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Полагане на клетка от новоизбраните общински съветници, кмет на 
община и кметове на кметства. 

2. Избиране на Председател на Общинския съвет. 
 
 
По първа точка г-н Тачев прикани всички новоизбрани общински 

съветници да излязат на подиума за произнасяне на тържествената клетва, 
съгласно чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

От залата отсъства новоизбраният общински съветник д-р Иван Иванов. 
След произнасяне на клетвените слова, присъстващите 16 общински 

съветници подписаха клетвен лист, с което встъпиха в своите законови 
правомощия. 

В залата влезе новоизбраният общински съветник д-р Иван Иванов, който 
също произнесе клетвата и подписа клетвен лист. 

 



 2

мандат 2003-2007  
Протокол №1 от заседание  на Общински съвет – Елена, проведено на 05.11.2003 г. 

 
Новоизбраният кмет на община Елена г-н Сашо Топалов положи клетва и 

подписа клетвен лист. 
След положилите общински съветници и кмета на общината клетва, 

новоизбраните кметове на кметство Беброво – Стефан Няголов, на кметство 
с.Константин – Стоян Стоянов, на кметство с.Майско – Зоя Ангелова и на 
кметство с.Каменари – Назифе Кямилова също положиха клетва и подписаха 
клетвени листи. 

Г-н Тачев поздрави новоизбраният кмет на Община Елена г-н Сашо 
Топалов, като му пожела здраве, успешен мандат и ползотворна работа  за 
доброто на гражданите от Община Елена. 

На новоизбраните общински съветници и кметове на кметства г-н Тачев 
пожела да бъдат честни, да заложат на грижата за решаване проблемите на 
гражданите, да се ръководят от законите и дълга си към хората, за да 
оправдаят тяхното доверие. 

 
По втора точка. Избор на председател на Общинския съвет  г-н Тачев 

даде думата на общинският съветник с най-дълъг житейски стаж г-н Милко 
Моллов да ръководи заседанието. 

Г-н Милко Моллов : Уважаеми Ваше Високопреосвещенство, уважаеми 
заместник областен управител, уважаеми г-н кмете, уважаеми граждани, колеги 
общински съветници. За първи път ми се случва да говоря пред такъв форум и 
вълнението ми е огромно. Отговорността, която ни предстои през тези четири 
години е да работим за хората. Нека работата на Общинския съвет да бъде през 
тези четири години  прозрачна, за да оправдаем тяхното доверие. Пожелавам 
на всички успех, и най-вече на новоизбраният кмет г-н Сашо Топалов. 

Г-н Милко Моллов призова общинските съветници да дадат своите 
предложения за председател на Общинския съвет. 

Д-р Иван Иванов предложи за председател на Общинския съвет да бъде 
г-н Симеон Кънчев като се мотивира, че той е лидер на БСП, доказал умението 
си да работи като председател на Общинския съвет, притежаващ отговорността 
за справяне със своите задължения и имащ възможността за осъществяването 
на полезни контакти с гражданите на общината и общинската администрация. 

Други предложения за председател на Общинския съвет не постъпиха. 
Г-н Милко Моллов обяви, че съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА избора за 

председател на  Общинския съвет е таен и направи предложение комисията за 
тайния избор да се състои от 3-ма души - председател и двама члена. 

Други предложения не постъпиха и г-н Моллов подложи на гласуване 
състава на комисия по тайния избор да се състои от 3-ма души: 

 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 
Предложение за състава на комисията по тайния избор направи г-н 

Йордан Кирчев за  инж.Георги Аргиров да бъде председател. 
Г-жа Пенка Попова предложи за член на комисията г-н Петър Коев. 
Д-р Иван Иванов предложи за член на комисията  д-р Даниела Лаловска, 

която си направи отвод и предложи за член да бъде независимия общински 
съветник г-н Лазар Костов. 

 
 



 3

мандат 2003-2007  
Протокол №1 от заседание  на Общински съвет – Елена, проведено на 05.11.2003 г. 

 
Други предложения не бяха направени и г-н Милко Моллов подложи на 

гласуване предложената комисия за провеждането с таен избор председател на 
Общинския съвет, както следва: 

Председател: инж.Георги Аргиров 
Членове:     Петър Коев 
       Лазар Костов 
 
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 
След проведеното гласуване председателят на комисията по тайния 

избор инж.Георги Аргиров разясни регламента на гласуване и в 10.40 ч. даде 
10-минутна почивка за изготвяне на бюлетините. 

След почивката се проведе тайното гласуване и председателят на 
комисията обяви следния резултат:  

Гласували са всички 17 общински съветника, от които с 14 гласа “ЗА” 
избира за председател на Общинския съвет г-н Симеон Стоянов 
Кънчев. 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №1/05.11.2003 г. 
 
 ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет-Елена 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Избира за Председател на Общински съвет-Елена СИМЕОН СТОЯНОВ 
КЪНЧЕВ. 
 
 Г-н Милко Моллов даде думата на новоизбраният председател на 
Общински съвет-Елена г-н Симеон Кънчев: 
 Уважаеми колеги общински съветници, г-н кмет, уважаеми съграждани, 
благодаря Ви за оказаното доверие. Считам, че ще успеем да постигнем 
съгласие и единомислие в нашата работа с различните политически сили най-
вече, за доброто на общината. 
 Г-н Симеон Кънчев даде думата на досегашният председател на 
Общинския съвет д-р Даниела Лаловска: 
 Уважаеми дами и господа, нека като отиващ си председател на 
Общинския съвет през изминалите четири години да честитя избора на 
новоизбрания председател на Общинския съвет и да му връча Правилника на 
Общинския съвет и най-важното, да му връча печата. Благодаря за 
ползотворната    работа   на   стария   Общински  съвет и да пожелаем на новия  
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Общински съвет и на новия кмет да постигнат резултатите, които предишния 
кмет и предишния Общински съвет са постигнали. 
 Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на 
инж.Георги Аргиров: 
 Уважаеми съграждани, благодаря Ви за оказаното доверие и от името на 
ОбС на БСП ви уверявам, че бъдем почтени и толерантни в нашата работа. Вече 
четвърти мандат ще бъда общински съветник и нека се дистанцираме от 
политическо противопоставяне, да работим за благото на гражданите на 
общината и на страната. 
 Дадена  бе думата на досегашният кмет на общината инж.Дилян Млъзев: 
  Уважаеми Ваше Високопреосвещенство, уважаеми заместник областен 
управител, уважаеми съграждани, вземам думата от името на ОбС на СДС. 
Изказвам благодарност към досегашните общински съветници, с които 
работихме заедно и искрено вярвам, че ще работим ползотворно и в новия 
Общински съвет, ще правим предложения и се надявам, че ще успеем да 
работим конструктивно с нашите партньори за просперитета на общината. 
 Инж.Дилян Млъзев поднесе символите на кметската власт на г-н Сашо 
Топалов, като му честити избора за кмет на общината и пожела с чест и 
достойнство да носи почетния знак-огърлица. Инж.Дилян Млъзев пожела на 
новоизбрания кмет г-н Сашо Топалов много здраве, сили и енергия както на 
него, така и на неговия екип за осъществяването на един успешен мандат. 
 Г-н Симеон Кънчев – председател на Общинския съвет даде думата на г-н 
Сашо Топалов- кмет на общината: 
 Ваше Високопреосвещенство, г-н заместник областен управител, 
уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани, дълбоко осъзнавам 
отговорността, която стои пред мен. Изборите не бяха самоцел а в името на 
гражданите от община Елена. Надявам се, че с новия Общински съвет ще 
работим прагматично и толерантно. Днес на този ден Ви уверявам, че ще 
оправдаем Вашето доверие, като пожелавам много здраве и успехи на всички, 
за да продължим заедно да работим за интересите на гражданите на община 
Елена . 
 Заместник областният управител г-н Николай Тачев отправи своите 
поздрави към кмета на общината, общинските съветници и кметовете на 
кметствата, като им пожела много успехи и енергия, за изпълнение на клетвата, 
която са положили пред всички жители на община Елена. 

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет г-н 
Симеон Кънчев закри заседанието в 11.15 часа. 
 Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико 
Търново и Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 /С.Кънчев/ 

Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

   /Б.Лазарова/ 
 


