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П Р О Т О К О Л 
 

№ 6 
 

Днес 18.05.2005 г. от 14.30 часа в малката зала на Община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.  В работата на заседанието участие 
взеха  15 общински съветници от общо  17, като отсъстваха общинските съветници:  
Милко Моллов и инж. Дилян Млъзев. От Общинска администрация участие взеха: 
зам.кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на общината г-жа Валентина 
Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, г-жа Мария Симеонова – мл.експерт 
„ЧР”, Стоян Пенков – кмет на с. Константин, Стефан Няголов – кмет на с. Беброво, Зоя 
Ангелова – кмет на с. Майско, Назифе Кямилова – кмет на с. Каменари, Иван 
Шубърков – кметски наместник  с. Илаков рът, Сийка Николова – кметски наместник  
с. Марян, Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали, Михаил  Трашлиев –  
кметски наместник с. Костел, Румяна Терзиева – кметски наместник с.Блъсковци, Иван 
Атанасов – кметски наместник с.Лазарци, Цеца Чуканова – кметски наместник 
с.Руховци, Марийка Корчева – кметски наместник с.Мийковци, Николай Попов – 
кметски наместник с.Яковци, Стефан Чуканов – кметски наместник с.Палици и 
граждани.  

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2  от ЗМСМА 
откри тържественото заседание. При откриване на заседанието в залата присъстват 
15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 
ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Елена”. 

          Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Елена”. 

          Вн.:Кмета на общината 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 
кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Иван Иванов Иванов. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев уведоми присъстващите, че 
Кмета на общината г-н Сашо Топалов е в командировка и е упълномощен от него да 
го представлява в заседанието на Общинския съвет. След което запозна 
присъстващите с предложението за удостояване със званието „Почетен гражданин на 
град Елена” Иван Иванов Иванов. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за изказване 
на становище на: 
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми кметове и 
кметски наместници. Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания” проведе свое заседание на 17.05.2005 г. от 16.30 часа, на което бе 
разгледано внесеното предложение от кмета на общината за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на град Елена” Иван Иванов Иванов, като го подкрепя с 
4 гласа „за”. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
 В залата присъстват 15 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” Иван 
Иванов Иванов: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №27/18.05.2005 г. 
 

ОТНОСНО:   Удостояване  със  званието   “Почетен  гражданин  на  град 
Елена” 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и т.4 от раздел І на Статута за 
присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 
 

Удостоява ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ със званието “Почетен гражданин 
на град Елена”. 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на заместник 

кмета на общината г-н Йордан Кирчев да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Милчо Исак Левиев. 

Заместник кмета на общината г-н Йордан Кирчев запозна присъстващите с 
предложението за удостояване със званието почетен гражданин на град Елена” Милчо 
Исак Левиев. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата за изказване 
на становище на: 
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Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания” проведе свое заседание на 17.05.2005 г. от 16.30 часа, на което бе 
разгледано внесеното предложение от кмета на общината за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на град Елена” Милчо Исак Левиев, като го подкрепя с 
4 гласа „за”. 

Постоянната комисия счита, че Статута за присъждане и връчване на званието 
„Почетен гражданин на град Елена”, може да бъде усъвременен, както и да се 
помисли за присъждане на второстепенна награда на личности с принос в областта на 
обществения, стопанския, социалния и духовния живот на града и общината. 
 Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
 В залата присъстват 15 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 
предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
Милчо Исак Левиев: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №28/18.05.2005 г. 
 

ОТНОСНО:   Удостояване  със  званието   “Почетен  гражданин  на  град 
Елена” 

 
  На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и т.4 от раздел І на Статута за 
присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 
 

Удостоява Милчо Исак Левиев със званието “Почетен гражданин на 
град Елена”. 

 
Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев отправи покана към 

всички общински съветници и граждани да участват активно в тържествените 
чествания по случай празника на град Елена 21 май. 

 
Поради изчерпване на дневния ред 6-то заседание на Общински съвет – Елена 

бе закрито в 15.20 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на общината за сведение. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА: 

 (Симеон Кънчев) 
Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

       (Станислава Кабакова) 


