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ПРОТОКОЛ
№5
Днес 10 май 2018 г. от 14.15 часа в Заседателната зала № 211 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като
отсъства г-жа Богдана Пеева.
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян
Млъзев, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Светослав Петров –
старши експерт „Културно наследство“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици.
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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена 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
2. Предложение 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “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. Предложение 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 кмета
на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложенията за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложенията за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”:
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ-ПАШОВ е роден на 10 септември 1955 г. в гр.
София, но е с еленски корен. Баща му, роден в с. Шилковци. Завършва висшето си
образование във ВМЕИ София със специалност „Далекосъобщителни услуги“ и работи по
специалността си до 1990 г. От 1991 г. е в частния бизнес, като дейността му е в различни
области – електронна техника (производство, сервиз и поддръжка на модули за игрални
автомати), строителство, търговия с петролни продукти и други. В потвърждение на
доказалата се истина, че „кръвта вода не става“, в края на 2003 г. Любомир Пашов започва
да развива активна дейност в еленския край, по-конкретно в с. Раювци, с намерението да
го превърне в „Перлата на еленския балкан“. Изгражда параклис в местността „Вълча
поляна“, където според преданията е имало старо черковище. Параклисът е именуван
„Света Петка Търновска“ и е осветен от Негово Високопреосвещенство Великотърновския
митрополит Григорий през 2004 г., когато е сложено началото и на ежегодния празник на
селото, наричан още „ден на родолюбието“. От тогава, всяка година, последната събота на
месец август, семейната фондация „Звезди под звездите“ – организатор на едноименния
празник, събира раювчани и гости на селото на „Вълчата поляна“. С годините
родолюбивата проява става все по-известна и мащабна. Гостуват популярни фолклорни и
естрадни изпълнители, а празникът продължава до среднощ, и по традиция завършва с
пищни илюминации.
Мотивирани от успеха на празника и водени от родолюбиви чувства, Любомир Пашов и
група негови съидейници инициират набиране на средства за издигане паметник на
легендарния Вълчан войвода в местността „Вълча поляна“. През 2015 г. паметникът е
факт. Това е единственият в България паметник на безстрашния хайдутин – закрилник на
поробения народ, дарител за свободата, благодетел за образованието на много българи,
сред които братята Евлогий и Христо Георгиеви. На следващата година, на церемонията
по повод една година от откриването на паметника, участници от клуб „Традиция“
пресъздават част от легендата за славния Вълчан войвода, а изпълнители от Националния
фолклорен ансамбъл „Българе“ представят постановка със специално написана за случая
песен.
През 2017 година на Вълчата поляна е изнесен спектакъла на Националния фолклорен
ансамбъл „Българе“ – „Осмото чудо“. Открит е и „Раювския кромлех“ – уникално
съоръжение, представляващо подредени в кръг огромни каменни блокове, подходящо
осветени, върху които са изписани цитати и мисли, които карат четящите да затаяват дъха
си. Пак тогава е проведен и първият пленер по живопис в с. Раювци, събрал известни
български художници, който е с идеята да стане традиционен.
На 3 март 2018 г. пред паметника на Вълчан войвода тържествено е отбелязана 140годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор, ознаменувал края на
Руско-турската война (1877 - 78).
С присъщата си скромност и разбирането, че не думите, а делата говорят, Любомир Пашов
не споделя много за вече стореното, а още по-малко за бъдещите си планове, свързани със
с. Раювци и еленския край. Освен споменатите по-горе осъществени инициативи, той е
правил многобройни дарения за храмове, за социални, здравни и учебни заведения в
община Елена.
Заради заслугите му като родолюбец и дарител, жители на с. Раювци са депозирали
предложение до председателя на Общински съвет Елена относно удостояването на
г-н Любомир Пашов със званието „Почетен гражданин на град Елена“.
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Проф. ХРИСТО НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ е роден на 17 август 1932 г. в гр. Елена.
Завършва гимназиален етап на обучение в училище „Иларион Макариополски“, след което
започва работа в „Наркооп“ в родния си град. През периода от 1953 до 1958 г. е студент
във ВИНС - гр. Варна. След дипломирането си, в продължение на десет години работи, в
началото като инспектор, а след това като директор на „Булгарконтрола“ в гр. Стара
Загора.
Научната му кариера започва през 1968 година. До 1978 г. последователно е асистент,
старши асистент и главен асистент във ВИИ „Карл Маркс“ - София. Паралелно с това, от
1972 до 1975 г. е задочен аспирант в Московския университет за народно стопанство
„Плеханов“ в Москва. През 1975 г. защитава научна степен „доктор“ (кандидат на
техническите науки) със специалност “Стокознание”. През 1978 г. става доцент, а през
1991 г. - професор по същата специалност. От 1994 до 2003 г. е ръководител на катедра
„Стокознание“, от 1991 до 1995 г. – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,
а от 1995 до 2001 г. – заместник-ректор по научноизследователската работа в УНСС. От
1996 до 2003 г. е член на Научната комисия по икономически науки при ВАК
Работи в областта на изследването и прогнозирането на промените и на сроковете за
съхраняване и експлоатация на суровини, материали и готови изделия, както и на
формирането на потребителните свойства и подобряване качеството на готовата
продукция чрез оптимизиране на техния количествен и качествен състав. Част от
научните му разработки са посветени на проблемите на висшето образование у нас; на
стокознанието като учебна дисциплина, специалност и наука; на стандартизацията,
сертификацията, кодирането и окачествяването на суровини, материали и готови изделия.
По изследваните проблеми има над 170 научни труда, голяма част от които са
публикувани в чужбина или е участвал с тях на международни научни конгреси,
симпозиуми, конференции, колоквиуми. Притежава 12 авторски свидетелства за
изобретения, внедрени в практиката. Самостоятелно или в съавторство има 18 учебника и
учебни помагала. Бил е ръководител на 7 проекта за разработване на състави и технология
за производство на различни изделия с отговорно предназначение, внедрени в практиката
с определен икономически ефект.
Публикувал е статии в специализирани научни издания не само в България, но и в
Германия, Франция и други страни. Участвал е с научни доклади по проблемите, по които
работи, на национални и международни форуми. Носител на множество награди по
различни поводи. През 2016 г. става първият носител на почетната награда на
Икономически университет Варна на името на проф. Цани Калянджиев, основател и първи
ректор на Висшето търговско училище във Варна – „За високи постижения в науката като
преподавател, учен и изследовател в областта на стокознанието, технологиите и
икономиката“.
Освен на научната работа, Христо Кожухаров посвещава немалко усилия и на родния си
край. Публикувал е статии във в-к „Еленска трибуна“ и в-к „Борба“, основно като един от
инициаторите и активен участник в събирането на средства, осъществяването на
мащабния ремонт през 2010 - 2011 г. и поддържането впоследствие на един от големите
храмове в Еленска духовна околия – църквата „Св. Георги Победоносец“ в с. Беброво.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Виолета Садинова – член на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2018 г. от 16.30 часа предложенията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Елена”, като ги подкрепя с 4 гласа „за”, „против“
няма, „въздържали се“ – няма.
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Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Лично аз, а и колегите общински съветници сме
удовлетворени от номинираните кандидати за Почетни граждани. Както винаги и тази
година имаме единомислие по отношение на кандидатурите. Считам, че и двете
предложения имат своята значимост, това са хора с изключително големи качества. От тях
лъха родолюбие и обич към Елена. Нека още от сега им благодарим и на 21 май бъдем
заедно за да ги почетем.
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 Любомир Петров Петков-Пашов със званието „Почетен
гражданин на град Елена“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 58 / 10.05.2018 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Любомир Петров Петков-Пашов 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, във връзка с чл. 48, чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1
от Наредбата за символите, почетните звания, отличията и почетните знаци в община
Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ-ПАШОВ
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.

СЪС

ЗВАНИЕТО

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за удостояване на проф. Христо Николов Кожухаров със званието
„Почетен гражданин на град Елена“:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 10.05.2018 г.
ОТНОСНО: Удостояване на проф. Христо Николов Кожухаров 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, във връзка с чл. 48, чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1
от Наредбата за символите, почетните звания, отличията и почетните знаци в община
Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
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Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА ПРОФ. ХРИСТО НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ СЪС ЗВАНИЕТО
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев даде думата на кмета
на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за
удостояване с едностранен плакет.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за
удостояване с едностранен плакет:
ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА СЛАВЧЕВА е родена на 14 юни 1967 г. в гр. Елена.
Учи последователно в НУ „Иларион Макариополски“ и ЕСПУ „Иван Момчилов“, което
завършва с отличие и сребърен медал. Трудовият ѝ стаж започва в Завод за стъкло
„Интериор“ в гр. Елена, след което става учител последователно в НУ „Иларион
Макариополски“ - гр. Елена, Основно училище - с. Хъневци, Основно училище - с.
Беброво, Основно училище - с. Константин. Едновременно с това следва задочна форма на
обучение във ВМЕИ - гр. Габрово, където се дипломира през 1994 г. със специалност
„Електронна техника и микроелектроника“ и с много добър успех. По време на следването
придобива и педагогическа правоспособност. Упорита, уверена, че нейното призвание е
учителската професия, през 1995 г. започва обучението си в Тракийския университет по
специалността „Начална педагогика“. Работи като начален учител вече 23 години – една
година в НУ „Иларион Макариополски“, а след това в СУ „Иван Н. Момчилов“ в гр.
Елена.
Стремежът ѝ към творчески изяви и безспорният ѝ талант са друга част от личностното ѝ
развитие. Виктория дебютира успешно със самодейния театрален състав към читалище
„Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена. Има изяви и в театралните постановки в Завода за
стъкло. Личи пиететът ѝ към сцената.
Неуморима и сърцата, Виктория Славчева търси нови предизвикателства и ги реализира с
творческа енергия в естетиката на съвременното танцово изкуство. През 1999 г. сформира
ученически състав за модерни танци „Вѝктори“ към читалище „Напредък - Елена - 1863“ гр. Елена. През годините съставът има редица успешни изяви на еленска сцена, участва на
различни фестивали, печели награди, включително специална награда на фестивал в гр.
Димитровград. И до днес талантливите момичета от балет „Вѝктори“ радват публиката.
Не толкова стремежът към себеизява, а любовта на Виктория Славчева към танца,
желанието ѝ да работи за децата на град Елена, да ги приобщава към света на изкуството,
са в основата на нейните успехи.
Обичта към родния град я кара да търси нови и нови предизвикателства. През 2011 г. под
нейно ръководство е осъществена идеята за първи път в нашия град да има мажоретен
състав. Той внася по нов начин в културната атмосфера на града красота, усещане за
съпричастност и празнично настроение. Достойното му представяне на училищни и
градски тържества, в детския фестивал „Раховче“, в прегледа на училищните оркестри и
фанфарна музика в гр. Свищов и гр. Вършец, носят заслужени отличия.
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Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.05.2018 г.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Виолета Садинова – член на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2018 г. от 16.30 часа предложението за удостояване с
едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ няма, „въздържали се“
няма.
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 Виктория Костадинова Славчева 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 № 60 / 10.05.2018 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Виктория Костадинова Славчева 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 чл. 65, ал. 1 от Наредбата за
символите, почетните звания, отличията и почетните знаци в община Елена, заради
всеотдайността ѝ и приноса ѝ към културния живот и работата с децата в община Елена, и
особено заради заслугите ѝ за създаване на ученическия мажоретен състав към СУ „Иван
Н. Момчилов“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА СЛАВЧЕВА С ЕДНОСТРАНЕН
ПЛАКЕТ.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 5-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
ст.експерт“АТО на ОбС“
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