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П РО ТОКОЛ  
 

№ 5  
 

Днес 16 май 2013 г. от 14.15 часа в Малката зала на община Елена се проведе  
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 17, като 
отсъстваха общинските съветници г-н Сашо Топалов, г-н Симеон Кънчев, г-жа Снежана 
Капинчева, г-н Милко Моллов, г-жа Стефка Костадинова. От Общинска администрация 
участие взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, заместник кмета на общината 
Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона Кънчева-Савова, г-н Христо 
Захариев – директор на дирекция „ФПХД”, г-н Веско Василев – мл.експерт „Протокол и 
връзки с обществеността”, г-н Николай Колев – кмет на кметство с.Беброво, г-жа Силвия 
Йорданова - кметски наместник с.Чакали, г-жа Сийка Николова - кметски наместник 
с.Марян, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-н Йордан Йорданов – 
кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник с.Блъсковци, г-жа 
Стефка Христова – кметски наместник с.Гърдевци, Снежана Стоянова – кметски 
наместник с.Средни колиби, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-н 
Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци, г-жа Росица Стефанова – кметски 
наместник с.Тодювци, г-жа Севгюл Ниезиева – кметски наместник с.Бойковци,  

Председателят на Общински съвет – Елена 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 12 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 
2. Предложение относно удостояване с едностранен плакет. 

Вн.: Общински съветник 
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 12 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 12,  “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 
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2. Предложение относно удостояване с едностранен плакет. 
Вн.: Общински съветник 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена 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”. 

В залата влизат общинските съветници г-н Сашо Топалов и г-н Симеон Кънчев. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници. 
На Вашето внимание предлагаме две предложения за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на град Елена”: 

Г-н Минко Минков Дживодеров. Роден на 12.09.1930 година в гр.Златарица.  
След завършване на гимназия в родния си град, през 1948 година постъпва на 

работа в гр.Елена, като завеждащ плановия отдел в Съюза на обществен автомобилен 
транспорт. От 1951 до 1954 отбива редовната си военна служба във Военно окръжие – 
В.Търново.  

От 1954 до 1956 г. работи като началник отдел ТРЗ в Околийски промкомбинат 
гр.Елена.  

През 1956 постъпва във фабрика „Текстил” като цехов ръководител. Много скоро 
след това е вече директор на Фабриката и работи като такъв до 2000 г. 

За 45 години под негово ръководство от няколко дървени стана се изгражда 
модерно, съвременно предприятие с напълно затворен цикъл на текстилни услуги, с 
изделия за вътрешния пазар и за износ. Фабрика „Текстил” става водеща в страната за този 
отрасъл. Доказателство за това са множеството грамоти и ордени, както от националния 
мострен панаир, така и от европейски изложения.  

Като директор на фабрика „Текстил”, Минко Дживодеров е награждаван с ордени 
на труда – бронзов, сребърен и златен. Удостоен е със званието „Почетен гражданин на 
Украйна”. Активно е участието му в обществения живот на града и региона. Авторитетен 
ръководител, човечен и отзивчив към проблемите на хората, с които работи и които 
ръководи. 

Г-н Йордан Иванов Велчев. Роден на 14.04.1930 г. в с.Разпоповци, общ.Елена. 
Завършва средното си образование в еленската гимназия през 1948 година. След 

дипломирането си започва работа като нередовен учител. 
През 1952 година завършва Учителски институт в гр.Бургас с квалификация 

„Учител по природо-математически предмети. 
След отбиване на военна служба от 1955 година е назначен за учител в 

Прогимназиалното училище в гр.Елена. От тогава до 1991 година, когато се пенсионира, 
без прекъсване е бил учител в СОУ „Ив.Момчилов”. 

Целия професионален път на Йордан Велчев е посветен на педагогическата 
професия. Отдава 44 учебни години на класната стая и непосредствената работа с децата. 
Със своята отговорност и любов към учениците, с принципността и строгата си 
взискателност, тук той спечелва един изключително висок авторитет сред възпитаниците 
си и техните родители. Многократно са му възлагани ръководни дейности по провеждане 
на ученически бригади и ученически лагери. Сътрудник е на Детска педагогическа стая, 
организатор и активен участник в културните и други масови прояви на училището. 

Всеобщо е признанието и високата оценка за неговата преподавателска работа. 
През 1972 година е награден с медал „Климент Охридски”, който му е присъден „За 
високи постижения в учебно-възпитателната и обществена дейност”. 

Дълги години е бил „базов учител” към отдел „Просвета” В.Търново и катедра 
„Математика” на ДИПКУ – Варна с висока оценка за популяризиране на нови методи на 
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преподаване. Делегат на Национални конференции за обсъждане и оценяване на нови 
учебници и помагала по математика. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева  – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.05.2013 г. от 17.00 часа предложенията за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на град Елена”, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на:  
г-н Сашо Топалов   – общински съветник: Благодаря г-н Председател. Лично аз, както и 
групата съветници от БСП подкрепяме безрезервно издигнатите кандидатури на 
личностите номинирани със званието „Почетен гражданин на град Елена”. Откривам една 
символика, че и двамата са родени в една и съща година – 1930 г. Нека в аванс поздравим 
номинираните, достойни граждани и техните близки. Радвам се, че продължаваме 
традицията да бъдем единни и да подкрепяме единодушно номинираните кандидатури. 
 Други изказвания не постъпиха.  
 В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена 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 – Елена г-н Валентин Гуцов на основание чл.37 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация помоли г-ца Магдалена Борисова да 
не участва в гласуването, след което подложи на гласуване предложението за удостояване 
на Минко Минков Дживодеров със званието “Почетен гражданин на град Елена”: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е№ 64 / 16.05.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Минко Минков Дживодеров 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 МИНКО МИНКОВ ДЖИВОДЕРОВ със званието “Почетен 
гражданин на град Елена”. 
 
 
 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за удостояване Йордан Иванов Велчев със званието “Почетен 
гражданин на град Елена”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
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Р ЕШ Е Н И Е№ 65 / 16.05.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Йордан Иванов Велчев 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 ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ със званието “Почетен гражданин на 

град Елена”. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на г-жа 
Росинка Георгиева – общински съветник да запознае присъстващите с предложението за 
удостояване с едностранен плакет. 
г-жа Росинка Георгиева – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми 
колеги общински съветници. Предлагам с едностранен плакет да бъде удостоена г-жа 
Мария Пенчева Симеонова-Грозева. Родена е на 3.V.1947 г. в гр.Елена.  

Завършила е Икономически техникум в гр.Велико Търново и Институт за 
подготовка на културно-просветни кадри /ИКПК/- специалност „Театър” в гр.Варна.  

Работила е като икономист, библиотекар и ръководител на клубни форми и 
културно-театрална формация в системата на образованието и като базов дружинен 
ръководител в Института за усъвършенстване на учителите  в гр.Варна. Публикувала е 
статии в Бюлетина на института и в сп.”Смяна”. 

Като дългогодишен председател на методическото обединение на дружинните 
ръководители във Варна, Мария Симеонова-Грозева е участвала в редица национални и 
международни младежки форуми, като Първата международна асамблея „Знаме на мира” 
(1979 г.). VІІ и VІІІ Републикански пионерски сбор , ХХІV Конгрес на Съюза на 
Българските учители и др.  

Кръстница е на Кораба „Елена” (гр.Русе, 8 септември 1969 г.), който е построен по 
поръчка на БМФ. 

За дългогодишната си активна педагогическа и възпитателна дейност с 
подрастващите и за творчески приноси в младежката художествена самодейност Мария 
Пенчева Симеонова-Грозева е номинирана и удостоена с престижни отличия и почетни 
звания: Медал за педагогическо майсторство, юбилеен медал „1300 години България”, 
юбилеен медал „100 години от рождението на Г.Димитров”, значка на ЦС на 
ДПО”Септемврийче”, значка „Отличник на Министерството на народната просвета” и др. 

От две години г-жа Мария Симеонова – Грозева работи с родолюбива страст за 
развитие таланта на малките деца на град Елена. Благодарение на нейната творческа 
енергия децата от НУ „Ил.Макариополски” постигат успех на национално ниво / І място в 
Осми национален фестивал на детското театрално творчество „Малкият принц – 1.05.2013 
година Велико Търново). 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева  – председател на Постоянната комисия по „Хуманитарни 
дейности” към Общински съвет - Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 15.05.2013 г. от 17.00 часа предложението за удостояване на г-жа Мария 
Симеонова-Грозева с едностранен плакет, като го подкрепя с 5 гласа „за”. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
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 В залата присъстват 14 общински съветника. 
 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване предложението за удостояване на Мария Пенчева Симеонова-Грозева с 
едностранен плакет: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 
 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 
 

Р ЕШ Е Н И Е№ 66 / 16.05.2013 г. 
 

ОТНОСНО: Удостояване на Мария Пенчева Симеонова-Грозева с едностранен 
плакет 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с раздел ІІ, т.2 от Статута за присъждане и връчване на 
званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

Удостоява с едностранен плакет МАРИЯ ПЕНЧЕВА СИМЕОНОВА -
ГРОЗЕВА.  

 
Председателя на Общински съвет г-н Валентин Гуцов благодари на общинските 

съветници за добрия тон, след което поради изчерпване на дневния ред закри 5-то 
заседание на Общински съвет – Елена в 15.10 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 протокола:  
Станислава Кабакова 
Гл.специалист ОбС 


