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П Р О Т О К О Л  

 

№ 5  

 

Днес 09 май 2019 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 10 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха: Йордан Йорданов, д-р Стела Горбанова-Василева, д-р Магдалена Илиева-

Гайдарова, Сашо Топалов, Снежана Капинчева, Лазар Костов и Милко Моллов. 

От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев 

и секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова 

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 10 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 

3. Предложения относно удостояване с литературна награда  „Почетен знак „Стоян 

Михайловски”. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложения относно удостояване с годишна награда за постижения в областта 

на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения. 

Вн.: Председател на ОбС 

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 10 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 10,  “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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2. Предложения относно удостояване с едностранен плакет. 

Вн.: Кмета на общината 

3. Предложения относно удостояване с литературна награда  „Почетен знак „Стоян 

Михайловски”. 

Вн.: Кмета на общината 

4. Предложения относно удостояване с годишна награда за постижения в областта 

на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения. 

Вн.: Председател на ОбС 

 

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”. 

В залата влизат общинските съветници Йордан Йорданов, д-р Стела Горбанова-

Василева, Сашо Топалов и Милко Моллов. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложенията за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”: 

ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МИРЧЕВА, родена 1949 г. в град Елена. Средно 

образование завършва в родния си град през 1967 г. Трудовата ѝ дейност започва през 

1969 г. като инструктор в Градски комитет на ДКМС - Елена. През 1976 г. завършва 

ВИНС „Димитър Благоев“ - гр. Варна със специалност „Икономика на търговията“. След 

това започва работа в Завод за стъкло - гр. Елена като началник на отдел „Подготовка на 

кадри“.  

От 1981 до 1991 г. работи в РПК Елена, първо като служител в „Планов отдел“, а след това 

комплексен управител на новоразкрития и модерен за времето си Комплекс „Елена“, 

давайки своя принос за утвърждаване на традиционното еленско гостоприемство.  

През 1991 г. започва работа в Община Елена, където разгръща своя експертен и 

организационен потенциал. В условията на нова и често променяща се нормативна уредба 

в областта на местното самоуправление, г-жа Мирчева, заедно с общинския екип, подготвя 

поредица от проекти за наредби, правилници, инструкции и др., станали основа за 

регламентиране на обществените отношения на местно ниво. През различни периоди до 

2009 г., работи като секретар в община Елена и община Сухиндол. Уважавана и ценена 

като експерт, канена за лектор от Националното сдружение на общините в Република 

България. 

От 2010 г. и понастоящем работи в община Сухиндол като главен експерт „Общинска 

собственост“. 

Заради дейността ѝ в областта на стопанския и обществен живот, както и безспорния ѝ 

принос за утвърждаване на местното самоуправление в община Елена, г-жа Валентина 

Мирчева заслужава най-престижното звание „Почетен гражданин на град Елена”. 

Д-Р МАРЧО ХРИСТОВ МАРКОВ, роден на 26 април 1961 г. в град Елена. Средно 

образование завършва в родния си град. След отбиване на редовна военна служба в гр. 

Свищов, следва медицина във Висшия медицински университет в гр. Плевен, където се 

дипломира през 1987 г. Впоследствие специализира анестезиология и реанимация, а в 

годините от 1989 до 1992 - ортопедия и травматология при професор Марин Ганчев.  

През 1993 г. постъпва на работа в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ гр. София като научен 

сътрудник (асистент). През 2008 г. става главен асистент, а от 2010 г. вече е главен 

административен лекар на травматологичната клиника. Преминава поредица от курсове и 

получава сертификати по най-съвременните методи на лечение в областта на ортопедията 

и травматологията. 
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Има над 30 публикации в издания в България и в чужбина. Специализирал е в Швейцария; 

Член е на няколко български и международни асоциации по ортопедия и травматология. 

Заради безспорните му професионални постижения и непрекъснатия стремеж към 

усъвършенстване, през 2014 г. е удостоен с наградата на Регионалната колегия на 

Български лекарски съюз - Велико Търново, носеща името на д-р Димитър Моллов.   

Семеен; съпругата му е лекар - невролог; дъщеря му също следва медицина. 

Макар че професионалния му път преминава далече от родния град, д-р Марков остава 

тясно свързан с него и е познат, и уважаван от съгражданите си. Всеотдаен в работата и 

отдаден на пациентите си, той с особена съпричастност се отнася към всеки еленчанин, 

потърсил помощта му. Често, в разговор между еленчани, може да се чуе: „Ходих в 

София, при Марчо, в „Пирогов“, и той ми помогна“. Без да афишира съпричастността си, 

не остава безразличен и се вълнува от случващото се в Елена, като участва по свой начин в 

редица родолюбиви инициативи. 

Заради неговия постоянен и продължителен принос в областта на здравеопазването, както 

и оказваната професионална и висококвалифицирана помощ на еленчани във всеки един 

случай, д-р Марков заслужава най-престижното звание „Почетен гражданин на град 

Елена”. 

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

г-жа Богдана Пеева – председател 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 13.00 часа предложенията за удостояване със 

званието „Почетен гражданин на град Елена”, като ги подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ 

няма, „въздържали се“ – няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Аргументите посочени в предложенията са 

силни, верни, неоспорими. Много удачни предложения за почетни граждани на град 

Елена, мисля че всеки еленчанин би бил съпричастен. Ще споделя по нещо и за двете 

предложения. Тя – Валентина Мирчева е типичен овен, имам в предвид по зодия. Нищо не 

и се опира, трудното я амбицира. Деликатна, умее да общува с всеки. Да се шегува 

остроумно. С будна мисъл и свежи идеи тя служи на гражданите, като върши всичко тихо. 

Показала е своите качества не само в професионално отношение, но и в личен план. Но 

най-ценното е, че обича Елена. Д-р Марчо Марков, наглед усмихнат човек. Добър 

професионалист, роден с мисия да спасява хората. Неговата харизма и добро възпитание е 

всепризнато. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепяме изцяло думите на г-жа Пеева. Но ще 

кажа и аз по няколко думи за номинираните. Д-р Марчо Марков, познавам се с него лично, 

помагал ми е, както на мен така и на много от нас. Сигурен съм че винаги ще бъде готов да 

помага на еленчани. Валентина Мирчева, ще бъда много кратък, един прекрасен човек. 

Нека има повече такива хора в администрацията. Тези две предложения са много точни 

попадения. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за удостояване на Валентина Стефанова Мирчева със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 58 / 09.05.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на Валентина Стефанова Мирчева 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 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата 

за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински 

съвет Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МИРЧЕВА СЪС ЗВАНИЕТО 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

 

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

предложението за удостояване на д-р Марчо Христов Марков със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 09.05.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на д-р Марчо Христов Марков 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 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата 

за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински 

съвет Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА Д-Р МАРЧО ХРИСТОВ МАРКОВ 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: 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГРЪНЧАРОВА (ВЕСЕЛИНОВА), родена на 19 януари 1966 

година в гр. Елена. През 1984 г. завършва ЕСПУ „Иван  Момчилов“ в родния си град, а 

през 1991 г. придобива бакалавърска степен по „Начална училищна педагогика“ във 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Започва работа като учител в 
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НУ „Иларион Макариополски“ в град Елена; впоследствие работи в училищата в               

с. Майско и с. Беброво. От 1996 година до днес е част от учителския екип на СУ „Иван Н. 

Момчилов“ - гр. Елена. 

Още от втори клас активно участва в танцовия състав към Профсъюзния дом в гр. Елена. 

Любовта към фолклора продължава и през студентските години. Играе в ансамбъл 

„Искра“ в гр. Велико Търново. Мечтата ѝ е да създава красиви танци, които да носят 

радост и усмивки на хората. През 1987 - 1989 г. завършва Факултета за обществени 

професии със специалност „Хореография - ръководител на танцов състав“.  

През 1994 година основава детски танцов състав, който става основа на днешната детско-

юношеска танцова формация „Балканджийче“. И днес, в продължение на 25 години, 

нейните поколения танцьори успешно покоряват национални и международни сцени, като 

представят Елена и еленския дух, и предизвикват аплодисменти със своята всеотдайност и 

вдъхновение.  

Г-жа Грънчарова има безспорен принос за възпитанието на обич и вкус към българския 

фолклор и традиции у подрастващите еленчани. Тя е една от тях – близка, но и 

респектираща; блага, но и със своя неоспорим авторитет. През последните години 

еленчани свикнаха да очакват загърнатите в ямурлуци коледарчета с техните наричания, и 

усмихнатите лазарки, водени от г-жа Грънчарова, а на всеки общински празник 

„момичетата и момчетата на Данчето“ са готови да предизвикат усмихнато настроение. 

Нестихващата любов към децата и почитта към народната танцова традиция са в основата 

на всеотдайната упоритост, с която тя дълги години буди духа на родния корен чрез 

богатството на фолклора – извор  на родолюбие и национална гордост. Поради това, г-жа 

Грънчарова заслужава отличието „Едностранен плакет“. 

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

г-жа Богдана Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 

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

заседание проведено на 09.05.2019 г. от 13.00 часа предложението за удостояване с 

едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ няма, „въздържали се“ 

няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: С постоянство в работата си е безспорен пример 

за ръководител с родолюбива мисия. Всеотдайна, умело общува с децата, тя е като втора 

майка за тях, съм чувала да споделят малките „балканджийчета“. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за удостояване на Йорданка Стефанова Грънчарова с едностранен плакет: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 60 / 09.05.2019 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на Йорданка Стефанова Грънчарова 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 от Наредбата за 

символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ГРЪНЧАРОВА С ЕДНОСТРАНЕН 

ПЛАКЕТ. 

 

ПО ТРЕТА 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 литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”. 

Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението за 

удостояване с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”, като уточни, че 

по повод честването на 146 години от рождението на Стоян Михайловски, със свое 

Решение 174 от 29.12.2000 г. Общински съвет Елена е приел Правила за удостояване с 

литературна награда за философско-морализаторска поезия и проза „Почетен знак „Стоян 

Михайловски”. През 2017 г. литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ 

става част от новоприетата Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните 

звания в община Елена. 

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМОВА родена през 1960 в гр. София. Завършва английска 

филология в СУ „Кл. Охридски“. Работи като преводач, преподавател и като редактор в 

програма „Христо Ботев” на БНР. Специализирала е драматургия в „Royal Court Theatre” в 

Лондон. Първата й пиеса „Фюри“ печели през 1987 година награда на конкурс в БНР и 

през 1999 г. е публикувана в сборника „Нова българска драма“.  

Следват пиесите „Стая № 48“, „Ерикепайос“, „Калвадос, приятелю“ (публикувана в 

„Литературен вестник“, записана в БНР), „Игрила“ (публикувана в сп. „Глас“), „Платото“, 

„Неда и кучетата“. През 1999 г. последните три пиеси излизат в самостоятелна книга. През 

следващата година пиесата й „Стопър“ печели Първа награда на прегледа на Нова 

българска драма в Шумен и Специалната награда на името на Маргарит Минков на Третия 

национален конкурс по драматургия. Получава също и номинация за драматургия на 

Съюза на артистите за 2000 г. През 2001 пиесата й „Замъкът Ирелох“ печели субсидия за 

постановка в надпревара с драматурзи от почти всички балкански страни. Участвала е в 

международни уъркшопи по драматургия във Варна, Будапеща, Охрид и Лондон. За 

периода 1999 – 2005 г. има шест поставени пиеси. 

През май 2001 излиза първият и роман – „Емине“. Отзивите за него са повече от блестящи. 

Вторият издаден роман на Теодора Димова, излязъл от печат през 2005 г. – „Майките“, 

печели голямата награда за 2004 г. в литературния конкурс „Развитие“ за нов български 

роман. През юни 2006 г. същият получава Голямата награда за източноевропейска 

литература, присъдена от международно жури във Виена. Книгата има 11 издания у нас и 

е публикувана на 9 езика, между които немски, френски, руски, полски, унгарски, 

словенски и др. 

Следват романите „Адриана“ (2007) и „Марма, Мариам“ (2010). Последният печели в 

годината на издаването си националната награда за литература „Христо Г. Данов“. В края 

на 2013 г. излиза романът „Влакът за Емаус“. Книгата печели наградата за проза на портал 

„Култура“ за 2014 г. Повестта „Първият рожден ден“ излиза от издателство „Сиела“ в края 

на 2016 г. 

Един от последните й трудове е книгата с християнски есета “Зове овцете cи по име”. 

Нейната премиера е във „Варфийските читатели“. 

Освен споменатите по-горе награди, Теодора Димова е носител и на: 

- Първа награда за Източноевропейска литература на КултурКонтакт и издателство 

Визер, Австрия, 2007 

- Награда за литература на София, 2007 
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- Награда “Сирак Скитник” на БНР за принос в българската култура, 2007 

- Награда “Аметистова роза” на АБК 

- Награда “Златен Ключ” на Класик FM радио 

- Награда “Развитие” за непубликуван роман 

- Награда за белетристика на Сдружение на българските писатели 

С цялостното си творчество, с мястото, което заема в съвременната българска литература, 

с активната си гражданска позиция, Теодора Димова се нарежда сред плеядата български 

автори и личности, продължители на делото на Стоян Михайловски и е достойна за 

наградата на името на великия и неповторим български писател, публицист и 

общественик, поет-философ и сатирик, майстор на баснята и епиграмата. 

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

г-жа Богдана Пеева – председател на Постоянната комисия по „Образование, култура и 

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

заседание проведено на 09.05.2019 г. от 13.00 часа предложението за удостояване с 

литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”, като го подкрепя с 4 гласа 

„за”, „против“ няма, „въздържали се“ няма. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

Залата напуска г- Валентин Гуцов зам.-председател на ОбС- Елена. 

 В залата присъстват 13 общински съветника. 

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

предложението за удостояване с литературна награда „Почетен знак „Стоян 

Михайловски”:  

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61 / 09.05.2019 г. 

 

Относно: Удостояване на Теодора Димитрова Димова с литературна награда  

„Почетен знак „Стоян Михайловски” 

 

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. 59, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

УДОСТОЯВА ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМОВА С ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА 

„СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“. 

 

В залата влиза г-н Валентин Гуцов зам.-председател на ОбС- Елена. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев запозна присъстващите 

с предложенията за удостояване с годишна награда за постижения в областта на 

културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения, като уточни, че в 

деловодството на Общински съвет Елена е постъпило предложение от г-жа Богдана Пеева, 

председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, относно 

удостояване с ежегодно отличие за постижения в областта на културата, социалната сфера 
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и обществените взаимоотношения, по повод 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост на: 

ИВАН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ, роден през 1949 г. в с. Разпоповци. Завършва 

средно образование в еленската гимназия през 1967 г.  

Още от малък е завладян от магията на сцената. Негови кумири са артистите от 

читалището в  Разпоповци. 

Трудовият му стаж преминава през ОКС и Завода за стъкло, а през 1986 г. започва 

работа в читалище „Напредък“ в град Елена като секретар и домакин. Става неизменен 

участник театралната трупа към читалището. Неофициално, тъй като не се води подобна 

статистика, но според запознати с театралната самодейност в Елена, той е човекът с най-

много изиграни роли. Еленската публика помни и продължава да се радва на неговите 

участия, даващи специфичен колорит на цялото представление.  

Носител е на редица престижни награди от театрални фестивали. 

След пенсионирането си, като председател на читалището в Разпоповци, Иван 

Минчев вдъхва нов живот на това културно огнище и читалището започва да разширява и 

разнообразява дейността си – поставят се театрални постановки, функционира състав за 

народни танци, организират се чествания.  

МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА, родена в град Велико Търново през 1978 г. 

Завършва право със следдипломна квалификация „криминология“ в СУ „Климент 

Охридски. Започва работа като юрисконсулт в община Елена. През мандата 2007 - 2011 е 

избрана за общински съветник, а през 2011 - 2015 е заместник-председател на Общински 

съвет Елена. 

Започва активно да пише текстове за театър през 2011 г. През последните години се 

утвърждава като едно от новите лица в драматургията за деца. Освен това е автор и на 

разкази, хайку и пиеси за възрастни. Много от текстовете ѝ са удостоени с литературни 

награди и имат своя сценична реализация, включително пред еленска публика. 

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

г-жа Богдана Пеева – председател 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 13.00 часа предложенията за удостояване с 

годишна награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и 

обществените взаимоотношения, като ги подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ няма, 

„въздържали се“ – няма. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Магдалена Борисова бих я сравнила, като 

Теодора Димова, на еленска територия. Амбициозно работи в литературата и вече си е 

създала и име. Мисля че трябва да дадем гласност за този труд, който полага. Иван 

Минчев, обикновен човек, талантлив и трудолюбив. Продължава да дава от себе си. 

Уважително и достойно е да получи едно такова отличие. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

г-н Сашо Топалов – общински съветник: Подкрепяме и двете предложения. Искам да 

допълня, че Магдалена Борисова беше и заместник-кмет на община Златарица. За Иван 

Минчев, работил съм с него. Дълги години бе основен мотор в Читалище „Напредък“ гр. 

Елена, независимо от многото председатели, които се смениха през времето. Той бе 

човекът, който се грижеше за Читалището. Гледал съм много негови роли. Чист, прям 

човек, заслужава това отличие. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 14 общински съветника. 

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

предложението за удостояване на Иван Димитров Минчев с годишна награда за 

постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения: 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 62 / 09.05.2019 г. 

 

Относно: Удостояване на Иван Димитров Минчев с годишна награда за постижения 

в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения 

 

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. 68, ал. 7, т. 1 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, заради значимия му 

принос за развитието на читалищната дейност и театралното изкуство в град Елена, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

 

1. УДОСТОЯВА ИВАН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ С ЕЖЕГОДНО ОТЛИЧИЕ ЗА 

ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА СФЕРА И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

2. Връчването на отличието да стане по време на честването на 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 
 

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

предложението за удостояване на Магдалена Любомирова Борисова с годишна награда за 

постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63 / 09.05.2019 г. 

 

 Относно: Удостояване на Магдалена Любомирова Борисова с годишна награда за 

постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените 

взаимоотношения 

 

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. 68, ал. 7, т. 1 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, заради значимите ѝ 

постижения в областта на литературата и театъра, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. УДОСТОЯВА МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА С ЕЖЕГОДНО 

ОТЛИЧИЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
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2. Връчването на отличието да стане по време на честването на 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

 

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“ 

 


