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П Р О Т О К О Л  

 

№ 6  

 

Днес 19 май 2022 г. от 14.15 часа в Голямата зала № 101 на община Елена се 

проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 11 общински съветника от общо 13, като 

отсъстваха: Валентин Владимиров Гуцов и Симеон Стоянов Кънчев. 

От Общинска администрация участие взеха: инж. Дилян Млъзев – кмет на община 

Елена, г-н Йордан Димитров – зам.-кмет по Икономическа дейности на община Елена,     

г-жа Десислава Шопова - зам.-кмет по Хуманитарни дейности на община Елена, г-жа 

Ивона Кънчева-Савова – секретар на община Елена, г-н Христо Захариев – директор на 

дирекция ХДИРПС, инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция УТОС. 

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 11 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 на Костадин Савов Димитров със званието 

„Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно). 

Вн.: Кмета на общината 

2. Предложения относно удостояване на Недялко Петров Недялков 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 11 общински съветника. 

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

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 11,  “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 на Костадин Савов Димитров със званието 

„Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно). 

Вн.: Кмета на общината 
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2. Предложения относно удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен 

плакет. 

Вн.: Кмета на общината 

 

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 предложението за удостояване 

на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен гражданин на град Елена” 

(посмъртно). 

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

удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен гражданин на град 

Елена” (посмъртно). 

/материала е приложен/ 

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

г-жа Анета Ламбурова – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности” 

към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 18.05.2022 г. от 16.30 часа предложенията за удостояване на Костадин Савов Димитров 

със званието „Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно), като го подкрепя с 5 гласа 

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

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на: 

Сашо Топалов – общински съветник: Безрезервно подкрепям предложението за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена Коста Савов Димитров. 

Всичко което се каза в изложението е вярно. Той има заслуги не само в развитието на 

туризма. Общественик, общински съветник в община Елена, със заслуги за развитието на 

спорта има безкрайно много заслуги за развитието на футбола в град Елена. В областта на 

туризма заслугите му са не само в национално, но и на международно ниво. Нашия избор е 

много навременен. Жалко, че не е сред нас да споделим съвместно радостта. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на : 

Йордан Йорданов – общински съветник: Г-н Костадин Димитров бе един от „моторите“ на 

Съвета по туризъм. Негов учредител, в който и аз участвам. Безрезервно подкрепяме тази 

кандидатура за удостояване със званието „Почетен гражданин“. 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен 

гражданин на град Елена” (посмъртно): 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 70 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен 

гражданин на гр. Елена“ (посмъртно) 

 

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

администрация и Раздел ІI, чл. 53 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията 

и почетните звания в община Елена относно присъждане на званието „Почетен гражданин 

на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   
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Р Е Ш И: 

 

Удостоява Костадин Савов Димитров 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 кмета 

на общината инж. Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет. 

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

удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет. 

/материала е приложен/ 

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

г-жа Анета Ламбурова – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни дейности” 

към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено 

на 18.05.2022 г. от 16.30 часа предложенията за удостояване на Недялко Петров Недялков 

с едностранен плакет, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против“ няма, „въздържали се“ 

няма. 
 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 11 общински съветника. 

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

предложението за удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет: 

“ЗА” – 11, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 71 / 19.05.2022 г. 

 

Относно: Удостояване на Недялко Петров Недялков 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 значимия принос и за 

постигнатите успехи в развитието на спорта в град Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява Недялко Петров Недялков с едностранен плакет. 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена           

г-н Стоян Златев закри 6-то заседание на Общински съвет Елена в 14:30 ч. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител на област Велико Търново 

и Кмета на Община Елена за сведение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ                                                     Изготвил: 

Председател на                                                          Станислава Кабакова  

Общински съвет – Елена                                        ст. експерт АТО на ОбС 


