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П Р О Т О К О Л  

 

№ 1  
 

Днес 5 ноември 2015 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Община Елена се 

проведе  ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

На заседанието присъстваха областния управител доц. д-р Пенчо Пенчев, 

новоизбраният кмет на община Елена инж.Дилян Млъзев, новоизбраните кметове на 

кметства: кмет на кметство с. Беброво инж.Николай Колев, кмет на кметство                  

с. Буйновци г-н Стефан Котуков, кмет на кметство с. Илаков рът г-н Йордан Йорданов, 

кмет на кметство с. Константин г-н Стоян Комитов, кмет на кметство с. Палици             

г-н Стефан Иванов, кмет на кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова и кмет на кметство 

с. Каменари г-жа Стела Михайлова. В работата на заседанието участие взеха 

новоизбраните 16 общински съветника от общо 17, като отсъства Мартин Трухчев.  

Представители на общинската администрация, кметски наместници, гости и граждани. 

Заседанието бе открито от областният управител на област Велико Търново 

доц.д-р Пенчо Пенчев съгласно чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация.  

При откриването на заседанието в залата присъстват 16 общински съветника. 

доц.д-р Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново: Уважаеми 

общински съветници, дами и господа, поздравявам Ви с успехите, които постигнахте на 

отминалите избори. За мен е чест, че днес в мое присъствие ще положите своята клетва 

и съгласно Закона за местната администрация и местното самоуправление ще поемете 

управлението на община Елена. Давам думата на г-жа Мария Христова – председател 

на Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверенията на избраните 

общински съветници. 

г-жа Мария Христова – председател на Общинската избирателна комисия: Честито на 

всички, избрани общински съветници, желая Ви добро здраве и успех! 

По номера на решенията от Общинската избирателна комисия г-жа Мария 

Христова връчи удостоверенията на новоизбраните общински съветници. 

На основание чл.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация доц.д-р Пенчо Пенчев прикани всички новоизбрани общински 

съветници да произнесат тържествената клетва, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

След произнасяне на клетвените слова, присъстващите 16 общински съветници 

подписаха клетвени листи, с което встъпиха в своите законови правомощия. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев даде думата на г-жа Мария Христова – председател на 

Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверението за избор на кмет 

на община Елена на инж. Дилян Млъзев. 

Г-жа Мария Христова председател на Общинската избирателна комисия, връчи 

удостоверението за избор на кмет на община Елена на инж. Дилян Млъзев. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев прикани новоизбраният кмет на община Елена             

инж. Дилян Млъзев да произнесе тържествена клетва, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и подпише клетвен лист. 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 05.11.2015 г. 

 

 2 

инж. Дилян Млъзев – Кмет на общината: „Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се 

ръководя от интересите на гражданите от Еленска община и да работя за тяхното 

благоденствие.” Заклех се. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново 

Поздрави новоизбраният кмет на Община Елена инж. Дилян Млъзев, като му пожела 

успешен мандат. 

Г-н Йордан Димитров ВрИД кмет на община Елена връчи почетния знак на 

новия кмет на община Елена инж. Дилян Млъзев, като му пожела успех в бъдеще. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев даде думата на инж. Дилян Млъзев кмет на общината: 

инж. Дилян Млъзев – Кмет на общината: Уважаеми г-н областен управител, уважаеми   

кметове на кметства, уважаеми общински съветници, уважаеми съграждани. Първо 

искам да благодаря на членовете на Общинската избирателна комисия и на 

секционните избирателни комисии за нормалната обстановка и спокойното провеждане 

на изборите. Благодаря на хората гласували за мен, искам да кажа, че ще се постарая да 

оправдая доверието им. Благодаря на общинските съветници за подкрепата. С тях ще 

продължим да работим ползотворно и енергично за да оправдаем доверието и 

очакванията на хората в името на град Елена. Благодаря на екипа на общинска 

администрация за усилията, които полага за успехите на местното управление. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев даде думата на г-жа Мария Христова – председател на 

Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверенията за избор на кмет 

на кметство с. Беброво, кмет на кметство с. Буйновци, кмет на кметство с. Илаков рът, 

кмет на кметство с. Константин, кмет на кметство с. Палици, кмет на кметство с 

Майско и кмет на кметство с. Каменари. 

Г-жа Мария Христова председател на Общинската избирателна комисия връчи 

удостоверенията на новоизбраните кметове на кметства по следния ред: избраните на 

първи тур, след тях избраните на втори тур. 

Новоизбраните кметове на кметство с. Беброво инж.Николай Колев, кмет на 

кметство с. Буйновци г-н Стефан Котуков, кмет на кметство Илаков рът г-н Йордан 

Йорданов, кмет на кметство с. Константин г-н Стоян Комитов, кмет на кметство            

с. Палици г-н Стефан Иванов, кмет на кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова и кмет на 

кметство с. Каменари г-жа Стела Михайлова положиха клетва и подписаха клетвени 

листи. 

доц.д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново: Уважаеми г-н 

кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми кметове на 

кметства, запазете доверието и уважението, което Ви е гласувано и оправдайте 

положената клетва. Приоритет във Вашата работа ще бъдат колегиалността и 

толерантното поведение. Работете екипно! Бъдете на нивото на вашата отговорност! 

Помогнете на институциите да бъдат уважавани! Бъдете в диалог с гражданите и 

докажете, че във ваше лице са направили правилния избор! Успешна работа. 

Доц.д-р Пенчо Пенчев покани отец Валентин за произнасяне на молитва. 

Хората спечелили доверието на избирателите от община Елена, които през 

следващите четири години ще работят за нейния просперитет, както и всички 

присъстващи в залата бяха благословени от отец Валентин. 

доц.д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново: На основание       

чл.23, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация давам 

думата на г-жа Богдана Пеева най-възрастния общински съветник  да открие и 

ръководи първото заседание на новоизбрания Общински съвет.  
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г-жа Богдана Пеева – общински съветник : Уважаеми г-н областен управител, уважаеми 

г-н кмете, уважаеми гости, дами и господа общински съветници. Измина изборната 

еуфория. Днес имам удоволствието да честитя на всички новоизбрани кметове на 

кметства и общински съветници, които получиха голямото доверие на местните избори.  

Това доверие изисква от нас да работим отговорно. Да си пожелаем здраве и 

устойчивост за напред. На основание чл. 23, ал.3 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация откривам първото заседание на Общински съвет – Елена с 

една единствена точка: Предложение относно избор на Председател на Общински 

съвет – Елена. На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация избора за председател на  Общинския съвет се провежда с 

тайно гласуване. За избран се смята кандидатът получил повече от половината от 

гласовете от общия брой на съветниците. Предлагам да изберем комисия за провеждане 

на тайния избор, която да се състои от  3-ма души - председател и двама члена. 

Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Г-жа Богдана Пеева подложи на гласуване направеното предложение комисията 

за провеждане на тайния избор да се състои от 3-ма души - председател и двама члена: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов  – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по 

тайния избор да бъде г-н Йордан Йорданов. 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по тайния 

избор да бъде г-н Лазар Костов. 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на: 

г-жа Зехра Салиева – общински съветник : Предлагам в състава на комисията по тайния 

избор да бъде г-н Феим Ембиев. 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на: 

г-н Валентин Гуцов  – общински съветник : Предлагам председател  на комисията по 

тайния избор да бъде г-н Йордан Йорданов. 

Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

Г-жа Богдана Пеева подложи на гласуване направеното предложение комисията 

за провеждане на тайния избор да бъде в състав:  

Йордан Йорданов     –    председател  

Лазар Костов             –    член  

Феим Ембиев            –    член: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на общинските съветници да дадат своите 

предложения за председател на Общинския съвет. 

г-н Валентин Гуцов - общински съветник: Предлагам Председател на Общинския съвет 

да бъде г-н Стоян Златев. 

Други предложения за председател на Общински съвет - Елена не постъпиха. 

Г-жа Богдана Пеева даде думата на председателят на комисията по тайния избор 

г-н Йордан Йорданов разясни процедурата на гласуване. 

Председателят на комисията по тайния избор г-н Йордан Йорданов разясни 

процедурата на гласуване, като уточни, че изборът се провежда чрез тайно гласуване, 

съобразно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация. Гласуването се извършва от всеки общински съветник чрез интегрална 

бюлетина. Интегралната бюлетина представлява бял лист с размер ½ на формат А4, на 

който отгоре е записано “БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА”. След този текст са изброени по азбучен ред имената 

на кандидатите за председател. Пред всяко име е изобразено празно квадратче, в което 

със знак “х” се отбелязва от всеки гласуващ общински съветник предпочитания от него 

кандидат. Бюлетината се сгъва и поставя в бял непрозрачен плик. Пликът с бюлетината 

се поставя в урна. След приключване на гласуването комисията отваря урната и 

извършва преброяването. Г-н Йорданов предложи да бъде дадена 10-минутна почивка 

за изготвяне на бюлетините. 

След почивката в залата присъстват 16 общински съветника. 

Комисията по тайния избор проведе тайното гласуване. 

Председателят на комисията по тайния избор г-н Йордан Йорданов обяви 

следния резултат:  

Гласували са 16 общински съветника. 

С 16 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма,                 

за председател на Общинският съвет е избран г-н Стоян Николаев Златев. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 / 05.11.2015 г. 

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Елена 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

 Избира за Председател на Общински съвет - Елена СТОЯН НИКОЛАЕВ 

ЗЛАТЕВ 

 

 Г-жа Богдана Пеева даде думата на досегашния председател на Общински съвет 

Елена г-н Валентин Гуцов: 

г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Уважаеми господин областен управител, 

уважаеми господин кмете, уважаеми кметове на кметства, колеги. Сигурно една част от 

Вас ще ме упрекнат за това, че съм се оттеглил от поста Председател на Общински 

съвет – Елена. Номинацията за г-н Стоян Златев направих, защото това е един сериозен 

млад еленчанин, доказал се като общински съветник и ръководител на заеманите от 

него позиции – началник на Служба „Земеделие“ и като ръководител на Общинско 

дружество „Буковец“ ЕООД гр.Елена. Това за мен е начина да помислим за младите 

хора на Елена, да се доказват, като млади управленци. Ще бъда до него и с каквото 

мога ще му помагам. За напред предлагам да работим така сплотено както го доказахме 

с първото си решение като Общински съвет прието с единодушие. Благодаря за 

подкрепата. Желая на добър час на новия председател на Общинският съвет. 

 

 

 



Мандат 2015 – 2019 г. 

Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 05.11.2015 г. 

 

 5 

 Г-жа Богдана Пеева даде думата на новоизбрания председател на Общински 

съвет - Елена г-н Стоян Златев: 

г-н Стоян Златев – председател на Общински съвет - Елена: Уважаеми господин 

областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми кметове на кметства, 

уважаеми съграждани. Безкрайно съм развълнуван. Благодаря на всички за гласуваното 

доверие. Това е голямо стъпало. Осъзнавам тежката отговорност, но съм сигурен, че с 

общи усилия от Вас като общински съветници и общинска администрация ще успеем. 

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

Златев закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.10 часа. 

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 

Мл.експерт  „АТО на ОбС“ 


