
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 7  

 

Днес 12 май 2016 г. от 14.15 часа в Малката зала на община Елена се проведе  

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-н Стефан Минчев и г-жа Анастасия Тонева-Пеева.  

От Общинска администрация участие взеха: зам.-кмета на общината г-н Йордан 

Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – 

директор на дирекция „ФПХД“. 

Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва:  г-жа Стела 

Михайлова – кмет на кметство с. Каменари, г-н Стефан Иванов - кмет на кметство                

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

кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян,           

г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с. Блъсковци, г-н Стоян Вараджаков – кметски 

наместник с. Руховци. 

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 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 

2. Предложения относно удостояване с едностранен плакет. 

         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 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев 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 

2. Предложения относно удостояване с едностранен плакет. 

         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 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Хараламби Янков Попов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена”. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Анастасия Тонева-Пеева. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

г-н Йордан Димитров – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. По Статута за присъждане и връчване на званието, номинираме наши 

съграждани със званието „Почетен гражданин на град Елена”, които имат значим принос в 

областта на обществения, стопанския, социалния и духовен живот на града и общината. На 

Вашето внимание предлагаме да бъде удостоен г-н Хараламби Янков Попов. Роден на 

23.02.1942 година в гр. Елена. Средното си образование завършва през 1960 г. също в 

Елена. След завършване на Полувисшия институт за музикални кадри през 1969 г. неговия 

трудов път е изцяло свързан с музиката: преподавател по духови инструменти в Детска 

музикална школа и ръководител на ученически духов оркестър; директор и преподавател 

по солфеж и теория на музиката в школата; ръководител на смесения градски хор; 

ръководител на градския духов оркестър. Под негово ръководство духовият оркестър, в 

състава на който влизат и професионални музиканти, има сериозни постижения: „Лауреат 

на IV републикански фестивал“, „Лауреат на пети републикански фестивал“ и насител на 

златен медал“. В резултат на системни репетиции и вдъхновен труд на диригент и хористи 

смесеният хор печели сребърен медал и става лауреат на пети национален фестивал.  През 

1977 г. става диригент на професионален духов оркестър във В. Търново, но продължава 

работата си с духовия оркестър в Елена. Междувременно завършва и Академията за 

музикално и танцово изкуство в Пловдив. Ръководеният от него търновски оркестър става 

носител на много и престижни национални и международни награди. През 1989 г. е г-н 

Попов е удостоен най-високото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци. – 

„Златна лира“, а през 2006 г. е номиниран за „Кристална лира“ в категория „Диригенти“.   

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на 

Хараламби Янков Попов със званието „Почетен гражданин на град Елена”, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, колеги. 

Предложението съдържа безспорни мотиви, но аз искам да добавя нещо, което той 

споделя. Както Емилиян Станев казва: „Родих се в Търново, но Елена ме изгради, като 

човек“. Така Хараламби споделя: „Всички успехи и награди са тясно свързани с онези 

безценни осем години в моя обичан град, където натрупах ценен богат опит, който ми даде 

възможност да премина в сферата на професионалното музикално дело“. Това е един 

достоен за номинация човек, за това ще гласувам „за“. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Хараламби Янков Попов със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 69 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Хараламби Янков Попов със званието „Почетен гражданин 

на град Елена“ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и раздел ІIІ, т. 1 от Статута за присъждане и 

връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел І, т. 2.1. от 

същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ХАРАЛАМБИ ЯНКОВ ПОПОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Йордан Иванов Василев със званието „Почетен 

гражданин на град Елена”. 

г-н Йордан Димитров – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. На Вашето внимание предлагаме да бъде удостоен г-н Йордан Иванов Василев. 

Роден на 19.01.1940 година в гр. Елена. Завършва средно образование в родния си град, а 

през 1960 - 1963 г. продължава образованието си и завършва Института за начални 

учители в гр. Велико Търново. Педагогическата дейност на Йордан Василев започва в 

Родопите, където е по разпределение. Там среща съпругата си, която е също уважаван 

педагог. Завръща се в родния си град и работи като начален учител в Начално училище 

„Иларион Макариополски“. По късно завършва задочно висше образование във 

Великотърновския университет със специалност „История“. Преминава на партийна 

работа и работи като инструктор, секретар и председател на Общинския съвет на БСП до 

1991 г., след което се завръща в сферата на образованието, където се пенсионира през 2000 

г. Заместник-кмет на община Елена в периода 1995 - 1999 г. Няколко мандата е общински 

съветник. След пенсиониране продължава да се занимава с обществена дейност: 

председател е на Българския антифашистки съюз, активен помощник на ветераните от 

Втората световна война. Г-н Йордан Василев е познат на съгражданите си като 

общественик и ръководител с винаги обективна оценка за обстоятелствата и човек, при 

когото може да намери съдействие за решаване на проблем или помощ. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на 

Йордан Иванов Василев със званието „Почетен гражданин на град Елена”, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Йордан Иванов Василев със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Йордан Иванов Василев със званието „Почетен гражданин 

на град Елена“ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и раздел ІIІ, т. 1 от Статута за присъждане и 

връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел І, т. 2.1. от 

същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена” (посмъртно). 

г-н Йордан Димитров – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. На Вашето внимание предлагаме да бъде удостоен г-н Драган Никифоров 

Драганов (посмъртно). Роден на 5 май 1911 година в гр. Елена. Завършва прогимназия и 

гимназия в Елена. Висше образование завършва в Стопанския факултет на Софийския 

университет. В младежките си години освен, че е активен читалищен деятел и участник в 

театралните представления, той е и активист на организираното туристическо движение в 

Елена и страната. Награда за това са юбилейната златна значка по повод 125-годишнината 

на читалището и грамота на Български туристически съюз. Изключително ценна и полезна 

е краеведската дейност на г-н Драганов. Проучванията, които прави за големите еленски 

родове с техните имена, биографии, снимки, са ценен извор и за много други автори, 

писали за Елена. Наред с това записва народни песни, легенди, стихотворения и 

особености на живота в Елена и околностите автентично, подробно и в детайли. Драган 

Драганов не е ревнив към своите проучвания, а охотно ги предоставя на всеки, който се 

интересува от тях, за да бъдат в полза на историята на родния град.  

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на 

Драган Никифоров Драганов със званието „Почетен гражданин на град Елена” 

(посмъртно), като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. За голяма част еленчани Драган Драганов е непознат, но това не е от значение 

важно е че ще остане за нас, това което е проучвал за големите еленски родове. За 

поколенията ще бъде безценно, някой може би ще открие себе си. Ще остави ценен архив 

в музея, за това аз ще гласувам „за“. 
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 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”(посмъртно) : 

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

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“ (посмъртно) 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и раздел ІIІ, т. 1 от Статута за присъждане и 

връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел І, т. 2.1. и т. 

2.2. от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ДРАГАН НИКИФОРОВ ДРАГАНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“ (ПОСМЪРТНО). 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет. 

г-н Йордан Димитров  – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. На Вашето внимание предлагаме за удостояване г-жа Красимира Йорданова 

Зуркова с едностранен плакет. Родена на 3 март 1974 година в гр. Елена. Детските й 

години минават в родния град. 10-годишна се премества да живее в София, където 

завършва Английската езикова гимназия. Още преди да завърши средното си образование, 

спечелва стипендия в престижен американски университет. През 1993 г., едва 19-годишна, 

Красимира Зуркова пристига в Принстън, където се записва да следва „История на 

изкуството“. След като завършва престижния университет, българката записва право в 

„Харвард“, а след това развива кариера в областта на корпоративното право в Ню Йорк, 

Чикаго и понастоящем в Лос Анжелис. Още като дете се увлича от литература и започва 

да пише стихове. Нееднократно е лауреат на „Знаме на мира“. В късните ученически 

години получава награда на Съюза на българските писатели. В Америка публикува 

стихове на английски. Започва да пише и проза и получава награда за есе на английски на 

тематика, свързана с областта на литературата. През 2009 г. започва работа по книгата 

„Самодива“, търсейки паралелите между българския самодивски фолклор и гръцките 

митове и легенди. Творбата вижда бял свят през януари 2015 г. Ръкописът на живеещата 

от 22 години в САЩ нашенка достигна до читателите благодарение на авторитетното 

издателство „Харпър Колинс". В листата на неговите автори влизат прочути имена от 

литературата като Агата Кристи, Патриша Корнуел и Джеймс Ролинс, но за първи път е 

публикувана дебютна книга на български автор. За броени дни книгата привлича 

вниманието на американския читател и е едно от най-препоръчваните заглавия. 
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За нас, еленчани, е гордост, че по желание на авторката, първото издание на книгата в 

България ще бъде точно в Елена. То ще се състои на 21 май тази година, по време на 

честването на празника на града. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на  г-жа 

Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. Както е записано в проекта за решение удостояваме Красимира Зуркова заради 

изключителните ѝ постижения и принос в областта на литературата. По разбираеми 

причини попада в категория „Едностранен плакет“. Завидно една еленчанка да добие 

популярност за кратко време сред американските читатели. Книгата „Самодива“ е 

разкошна, звучи по еленски, много леко се чете. Тази книга става един литературен мост 

между Елена и Америка. Аз изключително много се вълнувам. Тя се връща в корена си за 

да промотира книгата си. Според мен наградата за нея ще бъде голяма признателност и с 

голямо удоволствие ще гласувам „за“. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет: 

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

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 72 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Красимира Йорданова Зуркова с едностранен плакет 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за 

присъждане и връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради 

изключителните ѝ постижения и принос в областта на литературата, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЗУРКОВА С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет. 

г-н Йордан Димитров  – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. На Вашето внимание предлагаме за удостояване г-н Йордан Денев Минчев с 

едностранен плакет. Роден през 1938 г. в с. Козаревец, общ. Лясковец. Средното си 

образование завършва в Строителен техникум в гр. В. Търново. През 1965 г. завършва 

Институтa по строителство в гр. София. Целият трудов път г-н Минчев преминава в 

сферата на строителството: Домостроителен комбинат Горна Оряховица (1970 - 1974); 

Началник управление „Строителство и архитектура“ в ОНС Велико Търново (1974 - 1978); 

Директор на Домостроителен комбинат - Горна Оряховица и началник по техническите 

въпроси на Строително-монтажен комбинат - Велико Търново (1978 - 1990). По-късно 
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работи на свободна практика във фирма за проектиране и строителство. С подпомагането 

и съдействието на г-н Минчев са реализирани много малки и големи строителни обекти не 

само в града и кметствата: в с. Чакали с негова помощ е извършено, както отводняване на 

стопански двор и улица, така и построяване на параклис в селото; в с. Долни Марян 

безвъзмездно е проектиран и направен мост на реката; в с. Костел е изграден бент и 

развъдник за пъстърва. С негово съдействие са осигурени материали за строителството на 

промишлените предприятия в Елена, комплекс „Елена“, стадиона и базата към него и не 

на последно място магистралния водопровод към града от язовир „Йовковци“. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на  г-н 

Йордан Денев Минчев с едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет: 

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

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 73 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за 

присъждане и връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради 

изключителния му принос към постигнатото в община Елена в областта на 

строителството, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ЙОРДАН ДЕНЕВ МИНЧЕВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на 

заместник-кмета на общината г-н Йордан Димитров да запознае присъстващите с 

предложението за удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет. 

г-н Йордан Димитров  – заместник-кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. На Вашето внимание предлагаме за удостояване г-н Николай Йорданов Кисьов 

с едностранен плакет. Роден на 22.08.1997 година в гр. Елена. Започва състезателната си 

дейност в СК „Ипон-87“ на четири години, като взема участие в турнири по джудо. Когато 

навършва девет години, вече е участник и в Държавните лични шампионати по джудо, 

като още при първото си представяне е шампион на България за момчета. Николай е 

многократен Държавен шампион за различните възрасти и до 2016 година вече има девет 

шампионски титли и е медалист от шампионати и турнири. През 2011 година става 

шампион на България за юноши - младша и юноши - старша възраст. През същата година 

е включен в националния отбор и в Анкара, където на Детските Олимпийски игри завоюва 

сребърен медал. След олимпиадата идва друг голям успех - сребърен медал от Балканския 

шампионат в Македония. Николай е шампион и медалист от много международни 

турнири, като през 2012 година се завръща от Европейска купа за юноши във Виена с 
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бронзов медал. През 2015 година, едва 17-годишен, донася и първия медал на еленския 

клуб по джудо от шампионат за мъже - сребърен. През 2016 година става шампион на 

България за младежи и мъже до 23 години. Като национален състезател е участник в 

Отворената Европейска купа за мъже - състезание, което носи точки за световната 

ранглиста и за класиране за Олимпийските игри през 2016 година. За девет години активна 

състезателна дейност, Николай Кисьов неизменно е шампион или медалист от всички 

състезания от Държавните шампионати, балканиади, олимпийски игри, международни и 

национални турнири и няма състезание без медал. С такъв резултат могат да се похвалят 

малък брой български елитни спортисти. От 2011 година е редовен участник в 

Националния отбор на България за юноши младша възраст, юноши старша възраст, 

младежи и мъже. Заедно с ежедневните тренировки, участия в състезания и подготвителни 

спортни лагери, Николай Кисьов е отличник в училище и се ползва с уважението на 

учители и съученици. Избран е за знаменосец на СОУ „Иван Момчилов“. През тази година 

му предстои да завърши средното си образование. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 

г-жа Росинка Георгиева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура 

и вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое 

заседание проведено на 11.05.2016 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на  г-н 

Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги. Особено се радвам и ми е много лесно да говоря за млади хора, които с такъв 

характер затвърждават балканджийския корен. Не са случайни постиженията му той си е 

поставил цел, която изпълнява стъпка по стъпка. Скромен младеж, в училище показва 

стабилни резултати, мисля че наградата „Едностранен плакет“ е малко, но той има още 

какво да направи. Искам да поздравя неговия треньор по джудо на СК „Ипон-87“ Иван 

Мирянов, който изгражда силни спортисти и ги прави шампиони. Поздравявам 

семейството, че е възпитало такова дете. С голямо удоволствие ще гласувам „за“. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

На основание чл. 37 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  г-н 

Йордан Кисьов не участва в гласуването. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване 

предложението за удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет: 

“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 74 / 12.05.2016 г. 

 

Относно: Удостояване на Николай Йорданов Кисьов с едностранен плакет 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за 

присъждане и връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради 

изключителния му принос към постиженията на община Елена в областта на спорта, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КИСЬОВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ. 

 

 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Назрява необходимостта от приемането на 

Наредба, с която да бъде уреден начина за присъждане на награди и отличия в различни 

области, защото някои остават ощетени. Приканвам Ви да се работи по изготвяне на 

такава Наредба. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н 

Стоян Златев закри 7-то заседание на Общински съвет – Елена в 15:00 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  

мл.експерт“АТО на ОбС“ 

 


