
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т - Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57  

         
П Р О Т О К О Л  

 
№ 1 

 
 Днес 01.11.1999 г. от 10.00 часа в голямата зала на Община Елена се проведе  

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ  на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.  
На заседанието присъстваха: новоизбрания кмет на Община Елена – 

инж.ДИЛЯН МЛЪЗЕВ, новоизбраните кметове на кметства БЕБРОВО, КОНСТАНТИН и 
МАЙСКО, новоизбраните 17 общински съветници, д-р Румен Рашев – Областен 
управител на Област Велико Търново, Борис Миновски – Зам.областен управител, 
Николай Момински – Главен експерт в Областната администрация и др. 

Заседанието бе открито от Областния управител на област Велико Търново – 
д-р РУМЕН РАШЕВ. 
Д-р Румен Рашев – Честит празник на град Елена, град духовно свързан с днешния 
голям празник – Денят на народните будители. Със Заповед № 893 от 28.10.1999 
година свиквам новоизбрания Общински съвет – Елена на първо заседание при 
следният  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на 
общината и кметовете на кметства. 

2. Избиране на Председател на Общински съвет – Елена. 
Моля новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на 

кметства да представят удостоверенията си за изброн общински съветник, кмет на 
община и кмет на кметство. 

Удостоверения представиха 9 общински съветници, новоизбрания кмет на 
Община Елена и новоизбраните кметове на трите кметства в общината. 

След 20 минути бяха представени 17 удостоверения за избран общински 
съветник. 
Д-р Румен Рашев – Пристигна телеграма до заседанието на Общинския съвет със 
слдното съдържание: „Изразяваме нашия протест срещу проведените нечестни 
избори на втория тур на изборите в с.Константин. Председател на Инициативен 
комитет – Л.Юсеинов.” 
 
 ПО ТОЧКА ПЪРВА: 

Новоизбраните общински съветници положиха клетва и подписаха клетвените 
листи. 

Новоизбраният кмет на Община Елена – инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ положи клетва 
и подписа клетвен лист. 

Новоизбраните кметове на кметство – Беброво – СТЕФАН НЯГОЛОВ, на 
кметство Майско – ШИРИН ХЮСЕИНОВА и на кметство Константин – АЛЕКСАНДЪР 
РАЛЧЕВ, положиха клетва и подписаха клетвени листи. 
д-р Румен Рашев – Искам да пожелая на кмета на Община Елена, кметовете на 
кметства и Общинските съветници здраве и ползотворна работа. Нека грижата за 
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интересите на гражданите да бъде тяхна най-голяма грижа, да се ръководят от 
законите и дълга си към хората в общината. 
Инж.Дилян Млъзев – Искам да поздравя всички общински съветници и гости с 
големия празник. Да си пожелаем успешна, ползотворна и конструктивна работа, 
като се ръководим от интересите на Община Елена. 
Д-р Даниела Лаловска – Уважаеми дами и господа, искам от името на СДС и 
новоизбраната група съветници от СДС и ВМРО-ДП да приветствам новоизбрания 
кмет на Община Елена инж.Дилян Стефанов Млъзев. Да благодаря за ползотворната 
работа на стария Общински съвет и неуморната работа до сега на г-н Сашо Топалов. 
Надявам се, че този Общински съвет също ще допринесе в своята работа и своите 
действия за доброто на гражданите в нашата община, за да можем след четири 
години да отчетем една успешна и ползотворна работа. 
Петър Ваков – От името на общинското ръководство на БСДП пожелавам успешна 
работа на новия кмет и новия Общински съвет. Благодаря на бившето ръководство 
на общината, Общинския съвет и г-н Сашо Топалов. 
Д-р Румен Рашев – Предлагам председателството на най – възрастният общински 
съветник г-н Иван Бояджиев. 
Иван Бояджиев – Искам преди всичко да честитя на новия кмет на Община Елена 
инж.Дилян Млъзев и да му пожелая много здраве, упоритост и ентусиазъм в 
изпълнение на амбициозната му програма. На новоизбраните кметове на трите 
кметства искам да пожелая всичко най-хубаво и вярвам, че ще правят всичко по 
силите си за благото на хората. Да дадем всичко на което сме способни за 
развитието на общината. В нашата работа партийните пристрастия ще останат на 
заден план. 
 ПО ТОЧКА ВТОРА: 
Иван Бояджиев – Давам думата за внасяне на предложения за Председател на ОбС – 
Елена. 
Анета Ламбурова – От името на групата съветници от СДС ВМРО-ДП,  за 
Председател на ОбС – Елена, ПРЕДЛАГАМ Д-Р Даниела Страхилова Лаловска. 
Д-р Иван Иванов – Предлагам за Председател на ОбС г-н Симеон Стоянов Кънчев. 
Той е доказал умението си да работи като Председател на ОбС. 
Марийка Брешкова – Предлагам за Председател на ОбС г-н Петър Ваков Митев. 

След номиниране кандидатите за Председател на ОбС- Елена се премина към 
определяне състав на комисия, която да осъществи тайния избор за Председател на 
ОбС. 
Иван Бояджиев- Предлагам комисията по избора да бъде в състав от 4 души – 
Председател и 3 члена за да може в състава да влезе по един представител на 
политическа партия. 
Петър Ваков – Отказваме се от квотата на БСДП. Предлагам в комисията да влезе г-н 
Хасан Хюсеинов Хасанов. 
Д-р Иван Минчев – От групата съветници от СДС – ВМРО-ДП, предлагам г-н Йордан 
Минчев за председател на комисията по избора. 
Симеон Кънчев – Предлагам в комисията да влезе г-н Красимир Николов. 

Председателстващият заседанието г-н Иван Бояджиев подложи на гласуване 
предложението на г-н Ваков – съставът на комисията по избора да бъде от 3 души: 
“ЗА”- 17,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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Гласува се амблок за следния състав на комисията по избора: 
Йордан Минчев – Председател, Красимир Николов – член и Хасан Хасанов – 

член: 
“ЗА”- 17,”ПРОТИВ”- няма,”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване бе утвърден следния състав на комисията за 

избор на Председател на ОбС –Елена: 1. Йордан Минчев – председател, 2. Красимир 
Николов – член, 3. Хасан Хасанов – член. 

Господин Иван Бояджиев даде думата на Председателя на комисията по 
избора г-н Йордан Минчев, който разясни начина на гласуване за Председател на 
ОбС – Елена. 

Комисията по избора в определена последователност раздаде на общинските 
съветници листата за Председател на ОбС, след което бе проведен избора. 

Председателят на комисията г-н Минчев обяви резултата, при който: 
ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници, за д-р ДАНИЕЛА ЛАЛОВСКА – 9 гласа, за 
СИМЕОН КЪНЧЕВ – 6 гласа, за ПЕТЪР ВАКОВ – 2 гласа. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1/ 01.11.1999 г. 
 

 ОТНОСНО: Избор на председател на Общински съвет-Елена 
 
  На основание чл.21,ал.1,т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ- ЕЛЕНА 

Р    Е     Ш     И    : 
 
  1.Избира за председател на Общински съвет-Елена д-р Даниела 
Страхилова Лаловска. 
 

Г-н Иван Бояджиев даде думата на новоизбрания Председател на ОбС – Елена 
д-р Даниела Лаловска. 
Д-р Даниела Лаловска – Благодаря на всички, които подкрепиха моята кандидатура. 
Благодаря на всички общински съветници и лично на г-н Симеон Кънчев. Благодаря 
на всички присъстващи на първото учредително заседание на ОбС –Елена. Вярвам, 
че с опита на г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев и г-н Иван Бояджиев, ОбС – 
Елена ще допренесе нещата в общината да поемат по нов път. Да си пожелаем 
здраве и ползотворна работа. 

На основание чл.23, ал.5 от ЗМСМА и чл.33, ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на ОбС – Елена, Свиквам заседание на ОбС – днес 
01.11.1999 година от 12.30 часа при следния  
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение за освобождаване на заместник кмет на Община Елена 
Вн.: Кмета на общината 
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2. Предложение за избор на заместник кмет на Община Елена. 
Вн.: Кмета на общината 

 
 
 След изчерпване на Дневния ред Председателят на Общински съвет – Елена  
д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 11.45 часа. 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/       


