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П   Р   О   Т   О   К   О   Л 

№ 5 
 

Днес 19.05.2003 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация 
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА . В работата на 
заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 17, като отсъстваха: 
д-р Иван Иванов, д-р Нина Титева, инж.Георги Аргиров, инж.Иван Генов и 
Петър Ваков. От Общинска администрация участие взеха:  кмета на общината 
инж.Дилян Млъзев, заместник кмета  инж. Иван Маринов, Христо Захариев-н-к 
отдел “Образование, култура, здравни и социални дейности”, Мария Симеонова-
главен специалист “Канцелария и човешки ресурси” и Марин Маринов – кметски 
наместник с.Костел. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска, след като  
констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2 
от ЗМСМА откри заседанието. При откриване на заседанието в залата 
присъстват 12 общински съветника.  

Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска припомни на 
присъстващите в залата, че тази сесия на Общинския съвет  от години наред е 
традиция да се  нарича “Тържествена”  като се озвучава поради това, че се 
провежда преди празника на град Елена, на която се излъчват почетните 
граждани на града. 

Д-р Даниела Лаловска прикани общинските съветници с едноминутно 
мълчание да почетат паметта на починалия бивш общински съветник Атанас 
Атанасов. 

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.Предложение относно удостояване със званието “Почетен 
гражданин на град Елена”. 

       Вн.:Кмета на общината 
 
Дадена бе думата за изказване на мнения по внесеният Проект за дневен 

ред. Такива не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет подложи на гласуване Проекта 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 удостояване със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 
       Вн.:Кмета на общината 
 
 
Председателят на Общински съвет даде думата на кмета на общината 

инж.Дилян Млъзев, който като вносител на предложенията за удостояване със 
званието “Почтен гражданин на град Елена” запозна присъстващите с тяхното 
съдържание.  

Г-н Дилян Млъзев  предложи със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” да бъдат удостоени г-н Станимир Георгиев Трифонов, г-н Христо 
Николов Станев и Койка Тонева Коева “посмъртно”, като изрази мнение, че се 
надява общинските съветници да подкрепят внесените  предложения. 

Д-р Даниела Лаловска също призова общинските съветници да подкрепят 
внесените предложения за “Почетен гражданин на град Елена” на тези 
еленчани, които са доказали своята любов към роден край и Родина, оставащи 
в историята на нашия град. 

Дадена бе думата за изказване на мнения по внесените предложения. 
Такива не постъпиха. В залата присъстват 12 общински съветника. 

Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за 
удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” Станимир 
Георгиев Трифонов: 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е №31/19.05.2003 г. 

 
ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град 

Елена” 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и т.4 от раздел І на Статута за 
присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш  И : 
 

1. Удостоява СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ със званието 
“Почетен гражданин на град Елена. 
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Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за 
удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” Христо Николов 
Станев: 

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

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е №32/19.05.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и т.4 от раздел І на Статута за 

присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш  И : 
 

1. Удостоява ХРИСТО НИКОЛОВ СТАНЕВ със званието “Почетен 
гражданин на град Елена. 

 
Д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване предложението за 

удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” Койка Тонева 
Коева “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 №33/19.05.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град 
Елена” 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и т.4 от раздел І на Статута за 
присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин на град Елена”, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

Р Е Ш  И : 
 

1. Удостоява посмъртно КОЙКА ТОНЕВА КОЕВА със званието 
“Почетен гражданин на град Елена. 
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Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска обяви, че 
съгласно Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен гражданин 
на град Елена” почетния знак на удостоените ще бъде връчен от кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев на – 21 май от 10.00 часа в Музейния комплекс. 

Д-р Даниела Лаловска от името на Общинския съвет и от името на кмета 
на общината покани всички общински съветници и граждани на общината да 
посетят тържественото честване на празника на град Елена - 21 май, ден на 
Светите Равноапостолни Константин и Елена.  

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общински съвет  
д-р Даниела Лаловска закри заседанието в 14.30 часа. 
 Препис от протокола се изпраща на Областен управител –Велико 
Търново и Районна прокуратура - Елена за сведение. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Изготвил протокола 
Технически сътрудник: 

   /Б.Лазарова/ 
 
 


