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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Валентина Стефанова Мирчева със званието „Почетен
гражданин на град Елена“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По повод предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли Константин и
Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена” да бъде удостоенa
г-жа Валентина Стефанова Мирчева.
Родена е през 1949 г. в град Елена. Средно образование завършва в родния си град през
1967 г. Трудовата ѝ дейност започва през 1969 г. като инструктор в Градски комитет на
ДКМС - Елена. През 1976 г. завършва ВИНС „Димитър Благоев“ - гр. Варна със
специалност „Икономика на търговията“. След това започва работа в Завод за стъкло - гр.
Елена като началник на отдел „Подготовка на кадри“.
От 1981 до 1991 г. работи в РПК Елена, първо като служител в „Планов отдел“, а след
това - като комплексен управител на новоразкрития и модерен за времето си Комплекс
„Елена“, давайки своя принос за утвърждаване на традиционното еленско гостоприемство.
През 1991 г. започва работа в Община Елена, където разгръща своя експертен и
организационен потенциал. В условията на нова и често променяща се нормативна уредба
в областта на местното самоуправление, г-жа Мирчева, заедно с общинския екип,
подготвя поредица от проекти за наредби, правилници, инструкции и др., станали основа
за регламентиране на обществените отношения на местно ниво. През различни периоди до
2009 г., работи като секретар в община Елена и община Сухиндол. Уважавана и ценена
като експерт, канена за лектор от Националното сдружение на общините в Република
България.
От 2010 г. и понастоящем работи в община Сухиндол като главен експерт „Общинска
собственост“.

Смятам, че заради дейността ѝ в областта на стопанския и обществен живот, както и
безспорния ѝ принос за утвърждаване на местното самоуправление в община Елена,
г-жа Валентина Мирчева заслужава най-престижното звание „Почетен гражданин на
град Елена”.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 48 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.
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С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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