
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 
 

№ 8 
 

 
 Днес 18.05.2001 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация се 
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В заседанието взеха 
участие 12 общински съветника, кмета на общината, зам.кмета и гости. 
 
 

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 
 
 
 
 Председателят на Общински съвет – Елена д-р Даниела Лаловска откри 
заседанието. В залата присъстват 12 общински съветника. 
 Д-р Даниела Лаловска запозна присъстващите с Проекта за дневен ред. 
 Дадена бе думата за мнения по предложения Проект за дневен ред. 
 Кмета на общината инж.Дилян Млъзев предложи като допълнителна точка 
да бъде включено предложение относно приемане на план-сметка по приходната 
и разходна част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 
г. 
 Други мнения по внесения Проект за дневен ред не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението за нова точка 
– предложение относно приемане на план-сметка по приходната и разходна част 
за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г. : 
  

“ЗА” – 12,” ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”–няма. Приема се. 
  

Йордан Раднев направи предложение предложението относно приемане на 
план-сметка по приходната и разходна част за финансова обезпеченост на 
Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г. да бъде т.1 в Проекта за дневен ред. 
 Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението относно приемане на план-сметка по приходната и разходна част 
за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г. да бъде т.1 в 
Проекта за дневен ред: 
  

“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
  

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложения Проект за дневен ред: 
  

“ЗА” –12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
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Д   Н   Е   В   Е   Н     Р   Е   Д   : 
 
 1.Предложение относно приемане на план-сметка по приходната и 
разходна част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г. 
       Вн.:Кмета на общината 
  

2.Предложения относно удостояване със званието “Почетен гражданин на 
град Елена”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 
 
 
 
 ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата на 
кмета на общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с 
предложението относно приемане на план-сметка по приходната и разходна част 
за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г. 
 Дадена бе думата за мнения по внесеното предложение. 
 Такива не постъпиха. 
 Председателят на ОбС подложи на гласуване предложението относно 
приемане на план-сметка по приходната и разходна част за финансова 
обезпеченост на Празника на гр.Елена- 21.05.2001 г.: 
  

“ЗА”-12, “ПРОТИВ”-няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 43/18.05.2001г. 
 

ОТНОСНО:Приемане план-сметка по приходната и разходна част 
за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена, 21.05.2001 г. 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е   Ш   И   : 

 
1. Приема план-сметка за финансовото обезпечаване на празника на 

гр.Елена – 21.05.2001 г., както следва: 
- По приходите: от бюджета на Община Елена за 2001 г.-2680 лв.; 

    от дарения- 2820 лв. 
    всичко – 5500 лв. 

- По разходите, за включените в програмата на празника прояви- 
съгласно Приложение 1. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложенията 
относно удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”: 

-Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на Юрдан х.Петков х.Тодоров посмъртно; 

-Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на д-р Димитър Александров Аврамов; 

- Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на Петко Дончев Петков. 

 
Дадена бе думата за мнения по внесените предложения. 
Такива не постъпиха. 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 

предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
на Юрдан х.Петков х.Тодоров посмъртно : 

 
“ЗА”- 12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 44/18.05.2001г. 
 

ОТНОСНО : Удостояване на ЮРДАН х.ПЕТКОВ х.ТОДОРОВ със 
званието “Почетен гражданин на град Елена”- ПОСМЪРТНО 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 
ЕЛЕНА 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1. УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО ЮРДАН х.ПЕТКОВ х.ТОДОРОВ СЪС 
ЗВАНИЕТО “ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА”.  
 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
на д-р  Димитър Александров Аврамов : 
 

“ЗА”- 12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 
 
 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45/18.05.2001г. 
 

ОТНОСНО : Удостояване на д-р Димитър Александров Аврамов със 
званието “Почетен гражданин на град Елена” 

 



 4
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 
ЕЛЕНА 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
 1. УДОСТОЯВА Д-Р ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АВРАМОВ СЪС 
ЗВАНИЕТО “ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА”.  
 
 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 
предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 
на Петко Дончев Петков : 

 
“ЗА”- 12, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”-няма. Приема се. 

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №46/18.05.2001г. 
 

ОТНОСНО : Удостояване на г-н Петко Дончев Петков със званието 
“Почетен гражданин на град Елена” 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- 
ЕЛЕНА 

Р   Е   Ш   И   : 
 
 1. УДОСТОЯВА ПЕТКО ДОНЧЕВ ПЕТКОВ СЪС ЗВАНИЕТО “ ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА”.  
 
 

След изчерпване на дневния ред д-р Даниела Лаловска поздрави от името 
на всички новите почетни граждани на гр.Елена  и отправи покана към жителите 
и гостите на града за участие в традиционните празници . 

Заседанието бе закрито в 15.00 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/ 


