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П РО ТОКОЛ  
 

№ 5  
 

Днес 16 май 2012 г. от 14.15 часа в Голямата зала на община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха  14 общински съветници от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници г-н Лазар Костов, г-жа Снежана Капинчева и г-жа 
Анастасия Тонева-Пеева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината 
инж. Дилян Млъзев, заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на 
общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-жа Сийка Николова – кметски наместник 
с.Марян, г-н Йордан Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-н Стефан Котуков – 
кметски наместник с.Буйновци, г-жа Силвия Йорданова – кметски наместник с.Чакали. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, след като констатира 
необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл.27, ал.2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на 
заседанието в залата присъстват 14 общински съветника. 

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. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Елена”. 

          Вн.:Кмета на общината 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 

изказване по внесения проект за дневен ред. 
Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 14,  “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 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложенията за удостояване 
със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 
съветници. На Вашето внимание предлагаме три предложения за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на град Елена”.  
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Асен Желязков, роден на 09.08.1936 г. в с.Раевци, община Елена. Завършва 
средното си образование в еленската гимназия през 1954 г. След дипломирането си 
започва работа като аранжор в Районна Потребителна Кооперация гр.Елена. От 1959 г., 
работи като художник в кино „Христо Ботев” гр.Елена. До своето пенсиониране през 1990 
г., целият му професионален път е отдаден на изкуството. Асен Желязков, работи като 
художник в СМК  и ателието за художествена украса в град Велико Търново. 

Художникът има 14 самостоятелни  изложби, от които голяма част посветени на 
еленския край. Участва във всички национални изложби на художници-любители още от 
1971 г. Негови творби са представени на национални изложби  в Унгария 1975 г. и Москва 
1985г. Лауреат е на републиканските фестивали на художествената самодейност през 
1974,1978,1984 г. 

През 1987 г.е награден с плакет от Центъра за художествена самодейност гр.София. 
Година след това е приет за редовен член на „Съюза на българските художници” 
гр.Велико Търново.   

От 1998 г. Асен Стоянов Желязков участва в инициативен комитет за създаване на 
сдружение „Еленски край” – В.Търново , а от 2002 г. до сега е член на управителния съвет 
на дружеството.    

Минчо Тодоров Минчев е роден 11.09.1922 г. в с.Драгановци, община Елена. 
Потомък е на градинарски родове по бащина и майчина линия. Предците на майка му 
слагат началото на родното му село. Завършва начално образование в с.Шилковци, учи в 
гр.Елена, след това продължава образованието си и работи в гр.Велико Търново. 

В периода след 9 септември 1944 г., Минчо Тодоров, работи като стопански 
ръководител. Целият му трудов стаж е преминал в хранителната промишленост, за което 
му е присъдено званието „Заслужил деятел на хранително вкусовата промишленост”. 

Минчо Тодоров усърдно работи и за родния си край. Негови са заслугите за 
създаване на предприятието КНОМ в гр.Елена през 60-те години на миналия век.  

 Допринася за по-бързото електрифициране на населените места в еленска община. 
Спомага за построяването на Дома за деца, административната сграда на с.Тодювци ,както 
и пътя Тодювци- Багалевци. 

Автор е на книга за градинарството в България, в която е изследван и големият 
принос на градинарите от еленския край. 

Петко Антонов Цончев е роден на 16.01.1934 г.в гр.Елена. Завършва средното си 
образование в еленската гимназия. Страстта му към футбола и спорта го отвеждат, едва 15 
годишен, в мъжкия футболен отбор на града. 

Завършвайки единадесети клас е приет за студент във ВИФ „Георги Димитров” 
(сегашна Национална Спортна Академия „Васил Левски”). Нашия съгражданин чертае 
своя път на спортист, постъпвайки във футболния отбор на ВУФ”Академик”. 

Уменията на добър състезател, упоритостта и трудолюбието му не остават 
незабелязани във времето. След дипломирането си получава предложение от тогавашния 
ректор на ВИФ да бъде назначен за асистент в учебното заведение, но любовта му към 
родния край е по силна и през 1957 г се завръща в родния град. Работи като учител по 
физическо възпитание, участва с група свои сподвижници и в изграждането на 
новостроящия се футболен стадион. Организира редица състезания и спартакиади, като 
прилага модерни подходи от водещите страни по онова време  Унгария, Германия и други. 
Резултатите не закъсняват. Подмладения еленски футболен отбор от 1972-1976  г. печели 
много победи и постига първия си голям успех, като  влиза в северна „Б” РФГ. 

За дейността си през годините Петко Антонов Цончев е награден с значка за принос 
в спортното строителство от БСФС София, с орден „1300 години България” и орден 
„Кирил и Методий” 1-ва степен . 

Тежък инсулт поваля Петко Цончев по време на учебни занимания, но това не 
сломява духът му. До края на житейския си път той остава верен на града, приятелите  и 
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спорта. След възстановяването си продължава да работи, първо като методист в ДФС 
„Чумерна”, а  после, като възпитател към СОУ”Иван Момчилов”.  

Почива през август 1999 година. 
Председателят на Общински съвет даде думата за изказвания по направените 

предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” на  
г-н Сашо Топалов   – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми 

колеги общински съветници, уважаеми кметски наместници. Днес е един хубав ден. В 
навечерието на 21 май, денят на Светите равноапостоли Константин и Елена, провеждаме 
тържествена сесия на Общински съвет Елена, за номиниране на наши съграждани със 
званието „Почетен гражданин на гр.Елена”. За мен този ден е тържествен, показваме 
уважението си към хората дали принос за развитието на еленския край. Безусловно 
групата съветници от БСП подкрепяме единодушно издигнатите кандидатури на 
личностите номинирани със званието „Почетен гражданин на град Елена”. Благодарим на 
съветниците от ГЕРБ, че нямаме разногласие и запазваме традицията единодушно да 
подкрепяме номинираните кандидатури. Няма кой да не познава г-н Петко Антонов, 
известен като отличен педагог, дал много за развитието на еленския футболен отбор. Г-н 
Асен Желязков отдаден на изкуството. Той е сред инициаторите за създаване на 
сдружението „Еленски край” в гр.Велико Търново. Г-н Минчо Тодоров – тази година 
навършва 90 години, родом от с.Драгановци, макар и в София, е помогнал много за 
развитието на еленския край. Нека в аванс поздравим номинираните, достойни граждани, 
както и техните близки. 
 Други изказвания не постъпиха.  
 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов предложи гласуването на 
предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” да стане 
поотделно за всеки един от удостоените: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
предложението за удостояване на Асен Стоянов Желязков със званието “Почетен 
гражданин на град Елена”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е№ 48/16.05.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Асен Стоянов Желязков със званието “Почетен 
гражданин на град Елена” 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на 
званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

Удостоява АСЕН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ със званието “Почетен гражданин 
на град Елена”. 
 
 Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
предложението за удостояване Минчо Тодоров Минчев със званието “Почетен гражданин 
на град Елена”: 
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“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е№ 49/16.05.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Минчо Тодоров Минчев със званието “Почетен 
гражданин на град Елена” 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на 
званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

Удостоява МИНЧО ТОДОРОВ МИНЧЕВ със званието “Почетен гражданин 
на град Елена”. 
 
 Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
предложението за удостояване на Петко Антонов Цончев (посмъртно) със званието 
“Почетен гражданин на град Елена”   
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е№ 50/16.05.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Петко Антонов Цончев (посмъртно) със званието 
“Почетен гражданин на град Елена” 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на 
званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

Удостоява ПЕТКО АНТОНОВ ЦОНЧЕВ (посмъртно) със званието “Почетен 
гражданин на град Елена”. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Валентин 
Гуцов закри 5-то заседание на Общински съвет – Елена в 15.15 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 протокола:  
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


