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П РО ТОКОЛ  
 

№ 5  
 
 

Днес 16.05.2007 г. от 14.00 часа в малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. В работата на заседанието участие 
взеха 11 общински съветници от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: 
Кремена Славчева, Милко Моллов, инж. Дилян Млъзев, д-р Даниела Лаловска, инж. 
Иван Маринов и Зехра Салиева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на 
общината г-н Сашо Топалов, зам. кмета на общината г-н Йордан Кирчев, секретаря на 
общината г-жа Валентина Мирчева, г-жа Анета Евтимова – директор „ХД”, 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 Атанасов – кметски 
наместник с.Лазарци, Цеца Чуканова – кметски наместник с.Руховци 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 11 
общински съветника. 

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

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД :  
 

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 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване бе приет следния  
 

ДНЕВЕН  РЕД :  
 

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

Вн.:Кмета на общината 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Петко Костадинов 
Иванов. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Петко Костадинов 
Иванов. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване 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 15.05.2007 г. от 16.30 часа, на което бе 
разгледано внесеното предложение от кмета на общината за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на град Елена” Петко Костадинов Иванов, като го подкрепя с 4 
гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев изрази своята подкрепа 
за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” на Петко Костадинов 
Николов с приноса му като стопански ръководител за развитието на града. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” Петко 
Костадинов Иванов: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 32/16.05.2007 г. 
 

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

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

 
РЕШИ :  

 
Удостоява ПЕТКО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 
 
 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Димитър Иванов 
Димитров. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” Димитър Иванов 
Димитров. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване 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 15.05.2007 г. от 16.30 часа, на което бе разгледано внесеното 
предложение от кмета на общината за удостояване със званието „Почетен гражданин на 
град Елена”Димитър Иванов Димитров, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общинският съвет г-н Симеон Кънчев изрази своята подкрепа 
за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” на Димитър Иванов 
Димитров с приноса му като стопански ръководител за развитието на града.  

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване на: 
Красимир Николов – общински съветник: Подкрепям направените предложения за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” на Петко Костадинов 
Иванов и Димитър Иванов Димитров с мотивът, че със своята дейност, като стопански 
ръководители са допринесли не само за развитието на град Елена, но и за цялата 
община. Активно са работили за развитието на материално–техническата база на града 
и общината, за водоснабдяването, електрификацията и изграждането на пътната мрежа. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
Димитър Иванов Димитров: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 33/16.05.2007 г. 
 

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

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

 
РЕШИ :  

 
Удостоява ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 
 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена” арх. Христо 
Иванов Коев. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена” арх. 
Христо Иванов Коев. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания” 
проведе свое заседание на 15.05.2007 г. от 16.30 часа, на което бе разгледано внесеното 
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предложение от кмета на общината за удостояване посмъртно със званието „Почетен 
гражданин на град Елена” арх. Христо Иванов Коев, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха.  
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” арх. Христо Иванов Коев: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

РЕШЕНИЕ № 34/16.05.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и раздел І т.4 от Статута за 

присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

РЕШИ :  
 

Удостоява посмъртно АРХ. ХРИСТО ИВАНОВ КОЕВ със званието 
“Почетен гражданин на град Елена”. 
 
 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 
общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена” Иван 
Никифоров Кършев. 

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението 
за удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена” Иван 
Никифоров Кършев. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказване становище на: 
Йордан Василев – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 
вероизповедания”: Постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания” 
проведе свое заседание на 15.05.2007 г. от 16.30 часа, на което бе разгледано внесеното 
предложение от кмета на общината за удостояване посмъртно със званието „Почетен 
гражданин на град Елена” Иван Никифоров Кършев, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 11 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” Иван Никифоров Кършев: 
“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 35/16.05.2007 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
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На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и раздел І т.4 от Статута за 

присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
РЕШИ :  

 
Удостоява посмъртно ИВАН НИКИФОРОВ КЪРШЕВ със званието 

“Почетен гражданин на град Елена”. 
 

Председателят на Общинския съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кметът 
на общината г-н Сашо Топалов. 
г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Изказвам своето разочарование от 
тенденциозното отсъствие на някои от общинските съветници. От 1996 г. когато 
започва удостояването и връчването на най-святото за мен звание за нашия град - 
почетен гражданин на град Елена не е имало такова тенденциозно отсъствие.  

 
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.00 часа. 
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 

Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
 
 

 Председател на 
Общински съвет – Елена: 

 (Симеон Кънчев)
 

Изготвил протокола 
Главен специалист ОбС: 

(Станислава Кабакова)
 


