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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена 

 

Относно: Удостояване на Магдалена Любомирова Борисова с годишна награда за 

постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените 

взаимоотношения 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет Елена постъпи предложение от г-жа Богдана Пеева, 

председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, относно 

удостояване на г-жа Магдалена Любомирова Борисова с ежегодно отличие за постижения 

в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения, по повод 24 

май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

Магдалена Борисова е родена в град Велико Търново през 1978 г. Завършва право със 

следдипломна квалификация „криминология“ в СУ „Климент Охридски. Започва работа 

като юрисконсулт в община Елена. През мандата 2007 - 2011 е избрана за общински 

съветник, а през 2011 - 2015 е заместник-председател на Общински съвет Елена. 

Започва активно да пише текстове за театър през 2011 г. През последните години се 

утвърждава като едно от новите лица в драматургията за деца. Освен това е автор и на 

разкази, хайку и пиеси за възрастни. Много от текстовете ѝ са удостоени с литературни 

награди и имат своя сценична реализация, включително пред еленска публика. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 7, т. 1 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, заради значимите ѝ 

постижения в областта на литературата и театъра, Общински съвет Елена: 
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1. УДОСТОЯВА МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА С ЕЖЕГОДНО 

ОТЛИЧИЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

2. Връчването на отличието да стане по време на честването на 24 май – Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на Общински съвет ЕЛЕНА 

 


