ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 10 май 2017 г. от 14.15 часа в Пленарната зала № 101 на община Елена се
проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА.
В работата на заседанието участие взеха 16 общински съветника от общо 17, като
отсъства г-н Мартин Трухчев.
От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян
Млъзев, зам.-кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона
Кънчева-Савова, г-н Христо Захариев – директор на дирекция „ФПХД“.
Присъствието на кметовете и кметските наместници е както следва: г-н Стефан
Иванов - кмет на кметство с. Палици, г-н Йордан Йорданов – кмет на кметство с. Илаков
рът, г-н Стефан Котуков – кмет на кметство с. Буйновци, г-жа Сийка Николова – кметски
наместник с. Марян, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с. Блъсковци, г-н Стоян
Вараджаков – кметски наместник с. Руховци, г-н Георги Георгиев – кметски наместник
с. Дрента, г-жа Евгения Кандева – кметски наместник с. Мийковци, г-жа Росица
Стефанова – кметски наместник с. Тодювци, г-жа Дочка Златева – кметски наместник
с. Костел.
Председателя на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев на основание чл. 30,
ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с
подадено заявление чрез председателя на Общински съвет - Елена до Общинската
избирателна комисия, с вх.№ РД.01.06-14 / 24.04.2017 г. за предсрочно прекратяване
пълномощията на г-жа Росинка Недялкова Георгиева, като общински съветник поради
трайно отсъствие от страната, във връзка с Решение № 160-МИ / НР от 28.04.2017 г. на
Общинска избирателна комисия, покани г-жа Виолета Стефанова Садинова да положи
клетва и подпише клетвен лист, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
След произнасяне на клетвата г-жа Виолета Стефанова Садинова, съгласно чл.32,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подписа клетвен
лист.
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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена запозна присъстващите с проекта за
дневен ред :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Елена”.
Вн.: Кмета на общината
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2. Предложения относно удостояване 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 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
проекта за дневен ред:
“ЗА” – 16, “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 със званието „Почетен гражданин на град
Елена”.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложения относно удостояване 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 предложенията за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложенията за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”:
КОНСТАНТИН ТЕРЗИЕВ - роден е на 18 февруари 1940 г. в еленското село
Чакали, завършил филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като възпитател в
машинно-тракторното училище в Златарица, печата стихотворения в сп. „Родна реч”, като
рубриката „Първи стъпки” е открита с негови поетични вдъхновения. Дълги години
работи като оператор в Българската национална телевизия. Автор е на над 500 филма, от
които и досега се помнят „Старите чешми” и „Балада за град Елена”, най-вече със своя
силен патриотичен заряд. Напуска телевизията и през 2000 г. започва работа като старши
експерт „Култура и вероизповедания” в Община Елена. По негова идея се учредява
литературната награда и почетният знак „Стоян Михайловски”, с които биват удостоявани
български писатели и , публицисти с безспорни постижения в областта на сатирата,
философско-морализаторската и религиозна поезия и проза. Инициатор е за
възстановяването на стародавната еленска традиция – поклонението до Къпиновския
манастир, както и за провеждането на Събора на народните читалища в общината. Тези
събития, намерили място в културния календар на общината по инициатива на Константин
Терзиев, доказаха своята жизненост и се утвърдиха като добри традиции и до днес. След
пенсионирането си писателят избра да живее в с. Марян сред красивата природа на
Еленския балкан.
Константин Терзиев написва и издава забележителни книги, повечето удостоени с високи
отличия, и почти всички свързани с родния му край – „Слънце от птичи поглед”,
„Чорбаджиите“, „Стефан Стамболов“ „Смърт в Шато д’Е”, „Чукала мома лешници“,
„Иван Вазов - разказ за живота му“.
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ДИМИТЪР БАЛУКОВ - роден на 10 октомври 1936 г. в с. Шилковци. Най-напред
учи в родното си село, а след това завършва икономическия техникум във Велико
Търново. Преди отбиване на военната служба работи в ДСК и Млекопреработване в гр.
Елена. Висше образование завършва във ВИНС - гр. Варна. Димитър Балуков има
значителен принос, както за икономическото развитие на града и района, така и за
създаване на поминък и работни места след 1965 г. Той е сред основоположниците на
Завода за училищна мебел и пособия, на който е назначен от 1 януари 1965 г. за главен
счетоводител, а по-късно и за негов зам. директор. С годините заводът се утвърждава като
единствен в страната с подобна продукция и осигурява работа на стотици хора. През м.
юни 1966 г. Димитър Балуков преминава на партийна работа в Градския комитет в Елена,
по-късно става и негов първи секретар. Благодарение на организаторските му умения и
способности през това време се изграждат обекти от важно значение за града и селата.
Довършена е ЖП - линията Златарица - Елена, а веднага след откриването й е направена
първата копка на комплекс „Елена“, създава се Завода за ремаркета след обединяването на
две предприятия. Извършва се подмяна на уличното осветление в града с подземно,
разширяване на читалищния салон и сцената, изгражда се новият водопровод от Бадевци
до Елена и се водоснабдяват села от него. Продължава да помага на родния си град и като
заместник-председател на Окръжния народен съвет във В.Търново и когато е на партийна
работа до 1990 година.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2017 г. от 17.00 часа предложенията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Елена”, като ги подкрепя с 4 гласа „за”, „против“
няма, „въздържали се“ – няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. Аз подкрепям предложението за удостояване със
званието „Почетен гражданин“ на г-н Константин Терзиев, защото той със своето
творчество очертава смисъла на битието и това творчество ще бъде послание за
поколенията. Достоен гражданин заслужаващ почетното звание.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Ние подкрепяме и двете предложения за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена“. Номинираните кандидати
са различни по отношение заслугите и приноса си за община Елена. Единия е в сферата на
изкуството, другия е работил в стопанската сфера. И двете личности са изключително
стойностни и заслужават номинациите. Радостен съм, че продължаваме традицията да
подкрепяме кандидатури с реален принос за развитието на община Елена.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за удостояване на Константин Крумов Терзиев със званието “Почетен
гражданин на град Елена”:
“ЗА” – 16, “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 № 63 / 10.05.2017 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Константин Крумов Терзиев със званието „Почетен
гражданин на град Елена“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и раздел ІIІ, т.1 от Статута за присъждане и
връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел I, т.2.1 от
същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА КОНСТАНТИН КРУМОВ ТЕРЗИЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за удостояване на Димитър Стефанов Балуков със званието “Почетен
гражданин на град Елена”:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 64 / 10.05.2017 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Димитър Стефанов Балуков със званието „Почетен
гражданин на град Елена“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и раздел ІIІ, т.1 от Статута за присъждане и
връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел I, т.2.1 от
същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БАЛУКОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.
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 предложенията за
удостояване с едностранен плакет.
Кмета на общината инж. Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложенията за
удостояване с едностранен плакет.
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СТАНЬО СТАНЕВ роден на 3 февруари 1953 г. в с. Горни Драгийци, Еленско. Учи
в гр. Плаково, а след това завършва Техникум по машиностроене в гр. Дебелец, но
занаятът от техническото училище не му е по сърце и сам се научава да свири на акордеон.
Станьо Станев е самороден, но изключително талантлив музикант, чийто живот е свързан
с художествената самодейност. Започва като корепетитор на самодейния хор към
читалището в село Плаково. Впоследствие съдбата го свързва с танцьорите и певиците от
Профсъюзния дом на културата в гр. Елена. След закриването му, акордеонистът приема
предложението на еленското читалище и вече 25 години акомпанира на всички читалищни
състави. Той е корепетитор на групите за народно пеене, на танцови състави към
пенсионерските и читалищните клубове в Илаков рът, Руховци, Елена, Костел, Чакали,
Константин, Беброво, Буйновци. Неговият живот над 30 години тече по график –
репетиции, концерти, събори. С таланта и усета си, с добротата и отзивчивостта си към
изпълнителите, с присъствието си на сцената, той се превърна в една от емблемите на
културния живот в общината.
ТОДОР НИКОЛОВ роден на 26 февруари 1931 г. в с. Варана, Плевенско. Завършва
през 1955 г. висше образование по геология в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Той е български учен със световна известност, с голям принос като
изследовател на строежа, динамиката и историята на Земята. Доктор е по геология и по
геолого-минералогически науки, дългогодишен професор в Софийския университет и в
Геологическия институт. Той е действителен член на БАН и Доктор Хонорис Кауза на
Университета „Пол Сабатие”, Тулуза, Франция. Носител е на национални и чуждестранни
ордени и медали, кавалер на френския орден „Академични палми”. Научното му
творчество обхваща над 270 труда в областите палеонтология и стратиграфия, теория на
еволюцията, регионална геология, палеогеография и палеоклиматология. На името на
акад. Тодор Николов е наименуван Николов залив на остров Смит в Антарктика за
неговата подкрепа за Първата българска антарктическа експедиция.
Академик Тодор Николов е свързан дълбоко с град Елена. Негови са заслугите за
създаването и изграждането в Попниколовата къща на учебна база на Софийския
университет за студентските практики и за научни изследвания на бъдещите геолози.
Университетската база е открита на 27 юни 1983 г. с участието на тогавашния ректор на
СУ, акад. Георги Близнаков, и е действаща и до днес. Още на следващата година Тодор
Николов разработва концепция за изграждане на Музей по палеонтология към базата –
една доста трудна задача, която има своя успешен край на 25 май 1996 г. Експозициите в
Музея по палеонтология в Елена представят част от далечното ни геоложко минало. Той
притежава и показва най-голямата колекция, предимно от безгръбначни животни, която е
извън София. Освен център и лаборатория за практика на студентите, музеят привлича и
туристите на град Елена.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на:
г-жа Анастасия Тонева-Пеева – член на Постоянната комисия по „Образование, култура и
вероизповедания” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое
заседание проведено на 09.05.2017 г. от 17.00 часа предложенията за удостояване с
едностранен плакет, като ги подкрепя с 4 гласа „за”, „против“ няма, „въздържали се“
няма.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-жа Богдана Пеева – общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми
господин кмете, уважаеми колеги. Все по-рядко се срещат хора, като „бай Станьо“, както
почти всички го знаем. Тих, скромен, трудолюбив, отговорен. Това е част от неговата
характеристика. Като част от художествената самодейност в общината със своите
сценични изяви той винаги е бил в основата на концертната им дейност. Всеки би казал, че
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той е един добър човек, но по-ценното, е че той прави добро. Според мен удостояването на
Станьо е във връзка с неговия осезаем принос към развитието на художествената
самодейност, а не във връзка с предстоящия празник на град Елена. Приноса е да помагаш
и да си полезен. Това е Станьо Станев. По втората кандидатура за академик Тодор
Николов. Елена ще се гордее, че е свързана с такъв световно известен учен, чието научно
творчество ни дава яснота за строежа и динамиката на света. Академик Тодор Николов е
достойна личност да влезе в списъка на удостоени личности с принос към нашия град.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Ние също подкрепяме кандидатурите. Както каза
г-жа Пеева и двамата са достойни и едва ли бих могъл да бъда по-изразителен от нея.
Станьо, всички го познаваме. Един Голям човек. Поздравявам инициаторите за това
предложение. За академик Тодор Николов само мога да допълня, че той е не само световно
известен учен, а е добър приятел с принос за гр.Елена. Благодарим за попаденията – много
точно направени.
Други изказвания не постъпиха.
В залата присъстват 16 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за удостояване на Станьо Стоянов Станев с едностранен плакет:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 65 / 10.05.2017 г.
ОТНОСНО: Удостояване на Станьо Стоянов Станев 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 Раздел II от Статута за
присъждане и връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради
изключителния му принос към развитието на художествената самодейност в общината,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА СТАНЬО СТОЯНОВ СТАНЕВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Стоян Златев подложи на гласуване
предложението за удостояване на академик Тодор Георгиев Николов с едностранен
плакет:
“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 66 / 10.05.2017 г.
ОТНОСНО: Удостояване на академик Тодор Георгиев Николов с едностранен
плакет

6

Мандат 2015 – 2019 г.
Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 10.05.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за
присъждане и връчване на званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради
изключителните му постижения и принос за съхранението и популяризирането на
палеонтологическото наследство от района на гр. Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА АКАДЕМИК ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ С ЕДНОСТРАНЕН
ПЛАКЕТ.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет Елена г-н
Стоян Златев закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:50 ч.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
ст.експерт“АТО на ОбС“
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