ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
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ПРОТОКОЛ
№1
Днес 7 ноември 2011 г. от 13:00 часа в Голямата зала на Община Елена се
проведе ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА.
На заседанието присъстваха областния управител доц. д-р Пенчо Пенчев, г-н
Христо Христов – народен представител в 41-во Народно събрание, новоизбраният
кмет на Община Елена инж.Дилян Млъзев, новоизбраните кметове на кметства –
кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова, на кметство с. Беброво г-н Николай Колев и
кметство с. Константин г-н Стоян Комитов. В работата на заседанието участие взеха
новоизбраните 17 общински съветници, представители на общинската администрация,
гости и граждани.
Заседанието бе открито от областният управител на област Велико Търново
доц.д-р Пенчо Пенчев съгласно чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. При откриването на заседанието в залата присъстват 17
общински съветника.
Доц.д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново:
Уважаеми дами и господа, съгласно Закона за местното самоуправление и местната
администрация първото заседание на Общинският съвет се свиква от Областния
управител. Преди да преминем към ритуала за полагане на клетва от новоизбраните
общински съветници, кмет на община и кметове на кметства давам думата на г-жа
Богдана Пеева – председател на Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи
удостоверенията на избраните общински съветници.
Г-жа Богдана Пеева – председател на Общинската избирателна комисия:
Честито на всички, днес Вие стъпвате в мандат 2011-2015 година, желая Ви добро
здраве и успех!
По азбучен ред г-жа Богдана Пеева връчи удостоверенията на новоизбраните
общински съветници.
На основание чл.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация доц.д-р Пенчо Пенчев прикани всички новоизбрани общински
съветници да произнесат тържествената клетва, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
След произнасяне на клетвените слова, присъстващите 17 общински съветници
подписаха клетвен лист, с което встъпиха в своите законови правомощия.
Доц.д-р Пенчо Пенчев даде думата на г-жа Богдана Пеева – председател на
Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверението за избор на кмет
на община Елена на инж. Дилян Млъзев.
Г-жа Богдана Пеева – председател на Общинската избирателна комисия: С
нашата подкрепа и Вашия мениджърски опит нека успеете за бъдещето на община
Елена.
Доц.д-р Пенчо Пенчев прикани новоизбраният кмет на община Елена инж.
Дилян Млъзев да произнесе тържествена клетва, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и подпише клетвен лист.
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Инж. Дилян Млъзев – Кмет на общината: „Заклевам се в името на Република
България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия
да се ръководя от интересите на гражданите от Еленска община и да работя за тяхното
благоденствие.” Заклех се.
Доц. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново:
Поздравявам новоизбраният кмет на Община Елена инж. Дилян Млъзев, като му
пожелавам успешен мандат и да работи за реализиране идеите в предизборната
платформа.
Г-н Сашо Топалов връчи почетния знак на новия кмет на община Елена инж.
Дилян Млъзев, като му пожела успех и благодари на всички за досегашното доверие.
Доц. д-р Пенчо Пенчев даде думата на инж. Дилян Млъзев.
Инж. Дилян Млъзев – Кмет на общината: Уважаеми г-н областен управител,
уважаеми г-н народен представител, уважаеми общински съветници, уважаеми
съграждани. Осъзнавам голямата отговорност приемайки почетния знак на община
Елена. Първо искам да се обърна към тези, които ми дадоха кураж да се кандидатирам
за кмет на община Елена – ще разчитам и за напред, че ще работим заедно, както
работехме по време на предизборната кампания. На хората гласували за мен, искам да
кажа, че ще се постарая да оправдая доверието им за промяна. С Общинските
съветници ще правя политика за името на град Елена, с политиканстването бях до тук.
Към общинската администрация – оценявам стореното до тук, съвместно ще работим за
надграждане. Обръщам се към всички граждани на община Елена, че освен на екипа на
общинската администрация ще разчитам на гражданската инициатива, с общи усилия
да направим община Елена модел за местно демократично управление.
Доц.д-р Пенчо Пенчев даде думата на г-жа Богдана Пеева – председател на
Общинската избирателна комисия гр.Елена да връчи удостоверенията за избор на кмет
на кметство с.Майско, кмет на кметство с.Константин и кмет на кметство с.Беброво.
Новоизбраните кметове на кметство с.Константин – Стоян Комитов, на кметство
с.Майско – Зоя Ангелова, кметство с.Беброво – Николай Колев също положиха клетва
и подписаха клетвени листи.
Доц.д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново: На
основание чл.23, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
давам думата на г-жа Стефка Костадинова най-възрастния общински съветник да
открие и ръководи първото заседание на новоизбрания Общински съвет.
Г-жа Стефка Костадинова – общински съветник: Уважаеми г-н областен
управител, уважаеми г-н кмете, уважаеми граждани, колеги общински съветници.
Благодаря, че имам честа да открия първото заседание на новия Общински съвет за
мандат 2011 – 2015 година. Желая на всички здраве, успех, нека работим задружно за
просперитета на община Елена. На основание чл. 23, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация откривам първото заседание на Общински
съвет – Елена с една единствена точка: Предложение относно избор на Председател на
Общински съвет – Елена. На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА избора за председател на
Общинския съвет се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът
получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Предлагам
да изберем комисия за провеждане на тайния избор, която да се състои от 3-ма души председател и двама члена.
Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Г-жа Стефка Костадинова подложи на гласуване направеното предложение
комисията за провеждане на тайния избор да се състои от 3-ма души - председател и
двама члена:
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“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Г-жа Стефка Костадинова даде думата на:
Г-н Валентин Гуцов – общински съветник: Предлагам за член в състава на
комисията по тайния избор да бъде г-н Стоян Златев.
Г-жа Стефка Костадинова даде думата на:
Г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам за член в състава на
комисията по тайния избор да бъде д-р Георги Пеев.
Г-жа Стефка Костадинова даде думата на:
Г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам за председател в състава
на комисията по тайния избор да бъде г-ца Магдалена Борисова.
Дадена бе думата за други предложения. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 17 общински съветника.
Г-жа Стефка Костадинова подложи на гласуване направеното предложение
комисията за провеждане на тайния избор да бъде в състав:
Магдалена Борисова – председател
Стоян Златев – член
Георги Пеев – член:
“ЗА” – 17, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
Г-жа Стефка Костадинова даде думата на общинските съветници да дадат своите
предложения за председател на Общинския съвет.
Г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам Председател на
Общинския съвет да бъде г-н Валентин Гуцов.
Г-жа Стефка Костадинова даде думата на:
Г-н Лазар Костов – общински съветник: Предлагам председател на Общинския
съвет да бъде г-н Симеон Кънчев.
Други предложения за председател на Общински съвет Елена не постъпиха.
Председателят на комисията по тайния избор г-ца Магдалена Борисова разясни
процедурата на гласуване след което даде 10-минутна почивка за изготвяне на
бюлетините.
След почивката се проведе тайното гласуване и Председателят на комисията по
тайния избор г-ца Магдалена Борисова обяви следния резултат:
Гласували са всички 17 общински съветника, от които 11 гласа „за” г-н
Валентин Владимиров Гуцов и 6 гласа „за” г-н Симеон Стоянов Кънчев.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1/ 07.11.2011 г.
ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Елена
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
РЕШИ:
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Избира за Председател
ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ

на

Общински

съвет

–

Елена

ВАЛЕНТИН

Г-жа Стефка Костадинова даде думата на новоизбраният председател на
Общински съвет-Елена г-н Валентин Гуцов:
Г-н Валентин Гуцов – Председател на Общински съвет – Елена: Благодаря на
всички жители на общината, които излязоха да гласуват в изборния ден и показаха
желанието си за промяна. Осъзнавам голямата отговорност, която ми гласувахте и съм
готов да работя с всички.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н
Валентин Гуцов закри 1-то заседание на Общински съвет – Елена в 14:10 часа.
Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново,
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет – Елена
Изготвил:
Станислава Кабакова
Гл. специалист ОбС
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