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

 
П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

 
№ 6 

 
Днес 20.05.2002 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация 

се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 14 общински съветника, кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, зам.кмета  инж. Иван Маринов, Ширин Хашимова – кмет на 
с.Майско, Фейзула Мехмедов – кмет на с.Константин, Никола Николов – 
кметски наместник с. Палици.  

Председателят на Общински съвет откри заседанието, като обяви, че 
работата на заседанието ще се предава по местния радиовъзел . При откриване 
на заседанието в залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет представи гостите на заседанието на 
Общински съвет Елена – носителят на едностранен плакет, съдържащ символа 
на град Елена Михаел Циерфогл – кмет на Община Волфсбах, Австрия; Гинка 
Капитанова – изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното 
самоуправление и Андрей Горанов; Люба Палиева от фондация БОЛКАН 
АСИСТ. 
 Д-р Даниела Лаловска отправи покана към всички общински съветници и 
гости  след приключване на заседанието да вземат участие в откриването на 
изградения Общински център за информация и обслужване на гражданите в 
Община Елена. 

 
Председателят на Общински съвет 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.Предложение относно изграждане на параклис в с.Вълчовци, Община 
Елена. 
        Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев 
– ГЕЦ. 
        Вн.:Кмета на общината 
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 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска даде думата за 
мнения по внесеният Проект за дневен ред. 
 Такива не постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложения 
Проект за дневен ред: 
 

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

 
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 изграждане на параклис в с.Вълчовци, Община 
Елена. 
        Вн.:Кмета на общината 
 3.Предложение относно поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев 
– ГЕЦ. 
        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 
внесените предложения по реда на тяхното постъпване за удостояване със 
званието “Почетен гражданин на град Елена”: 
 -Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на Александър Христов Пиндиков; 
 - Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на Виолета Любенова Чушкова; 
 - Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” на д-р Стоян Кирчев Чуканов (посмъртно). 
  
 Председателят на Общински съвет уточни, че направените предложения 
за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” са направени 
от кмета на общината в резултат на проведените политически консултации за 
тяхното излъчване. 
 Дадена бе думата за мнения по внесените предложения. Такива не 
постъпиха. В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на 
град Елена” на Александър Христов Пиндиков: 

 
“ЗА” -14 ,“ПРОТИВ”–няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №29/20.05.2002 г. 

 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Александър Христов Пиндиков със 
званието “Почетен гражданин на град Елена” 
 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и във връзка с приетия с 

Решение № 54 / 07.05.1996 год. “Статут за присъждане и връчване на званието 
“Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
Удостоява АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПИНДИКОВ със званието 

“Почетен гражданин на град Елена” . 
 

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на 
град Елена” на Виолета Любенова Чушкова: 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №30/20.05.2002 г. 
 
ОТНОСНО: Удостояване на Виолета Любенова Чушкова със 
званието “Почетен гражданин на град Елена” 
 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и във връзка с приетия с 

Решение № 54 / 07.05.1996 год. “Статут за присъждане и връчване на званието 
“Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
Удостоява ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА ЧУШКОВА със званието “Почетен 

гражданин на град Елена” . 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на 
град Елена” на д-р Стоян Кирчев Чуканов (посмъртно): 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 
  

Р Е Ш Е Н И Е №31/20.05.2002 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване д-р Стоян Кирчев Чуканов със званието 
“Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно) 
 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и във връзка с приетия с 

Решение № 54 / 07.05.1996 год. “Статут за присъждане и връчване на званието 
“Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
 

Удостоява д-р СТОЯН КИРЧЕВ ЧУКАНОВ със званието “Почетен 
гражданин на град Елена” (посмъртно). 

 
Председателят на Общински съвет – Елена уточни че утре, по традиция, 

съществуваща от шест години насам, на  21 май – ден на “Св.Равноапостоли 
“Константин и Елена” и празника на града в 11.00 часа ще обяви почетните 
граждани на град Елена.  

 
ПО ВТОРА 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 за изграждане на параклис в с.Вълчовци, Община Елена. 

Председателят на Общински съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Уважаеми дами и господа общински 
съветници, това не е първото предложение за изграждане на параклис в 
нашата община. Ако си спомняте такова добро дело направихме и за жителите 
на с.Балуци в навечерието на  големия Християнски празник Коледа.  Аз Ви 
предлагам да подкрепите предложението, за да се осъществи още едно добро и 
Богоугодно дело.  
 Председателят на Общински съвет даде думата на: 
Симеон Кънчев – общински съветник. Подкрепям предложението, но мисля, че 
в точка първа от предложението израза “Да бъде изграден…” е по правилно да 
се замени с “ Дава съгласие за изграждането…”, тъй като в предишни 
предложения сме давали съгласие за земята, а не за самото изграждане. 
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д-р Даниела Лаловска- Председател на Общинския съвет.Подкрепям 
предложението Ви г-н Кънчев, което направихте. 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината. Като вносител не възразявам срещу 
една такава редакция в текста на предложението по т.1. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата 
присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет подложи на гласуване предложението 
за изграждане на параклис в с.Вълчовци, Община Елена с предложената 
промяна в т.1 – израза “Да бъде изграден…” да се замени с  “Дава съгласие за 
изграждането на…” : 

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

 
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е №32/20.05.2002 г. 

 
Относно: Изграждане параклис с. Вълчовци, община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И : 

 
1.Дава съгласие за изграждането на параклис със застроена площ в 

размер до 20 кв.м върху общинска земя УПИ 1 “За парк” при граници: на 
югоизток – междуселски път с.Яковци – с.Блъсковци; на североизток – пътека 
за животни /сухо дере/; на северозапад – улица, на територията на с.Вълчовци 
/Яковско/, община Елена. 

1.1.Разходите по построяването на параклиса да бъдат от дарения и 
доброволен труд на населението; 
 1.2.Инициативният комитет да поеме задължението за почистване, 
озеленяване и подходящо оформление на прилежащия терен; 
 1.3.Разходите за изготвяне на техническата документация да бъдат за 
сметка на Община Елена. 

2.Изграденият параклис да бъде предаден за управление на Българската 
православна църква. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението за 
поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев – ГЕЦ. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на: 
Йордан Минчев – председател на Постоянната комисия “Образование, култура, 
младежки дейности, спорт и туризъм”. На свое заседание Постоянната комисия 
се запозна с писмото от Земляческо сдружение “Еленски край”, където 
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изразяват своето желание да бъде поставена възпоменателна  плоча на 
известния артист Георги Георгиев – Гец в квартал Разпоповци. ПК се запозна и 
с предложението на кмета на общината за поставянето на паметната плоча 
върху сградата на читалището в кв.Разпоповци, като си даваме съгласието. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. В залата 
присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението за поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев – 
ГЕЦ: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №33/20.05.2002 г. 
 
 ОТНОСНО: Поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев Гец 
 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Общински съвет – Елена дава разрешение за поставяне на плоча в 
памет на Георги Георгиев – Гец върху читалищната сграда в квартал 
“Разпоповци. 
 
 След изчерпване на дневния ред на заседанието Председателят на 
Общински съвет- Елена даде думата на кмета на Община Волфсбах, Австрия  
Михаел Циерфогл и на Гинка Капитанова – изпълнителен директор на 
Фондация за реформа в местното самоуправление , които отправиха своите 
сърдечни поздрави по случай 21 май- ден на “Св.Равноапостоли Константин и 
Елена” и празник на град Елена, с пожелания за ползотворна работа за 
просперитета на града.  
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска закри 
заседанието на Общински съвет – Елена в 15.00 часа. 

 
Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра, по един за  

Областна администрация-Велико Търново, Общински съвет-Елена и Районна 
прокуратура гр.Елена. 

 
 

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

Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

    /Б.Лазарова/ 


