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П Р О Т О К О Л  

 

№ 6  

 

Днес 16 май 2014 г. от 14.15 часа в Голямата зала на община Елена се проведе  

заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, като 

отсъстваха г-жа Росинка Георгиева и Мартин Трухчев. От Общинска администрация участие 

взеха: кмета на общината инж.Дилян Млъзев, 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-н 

Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари, г-жа Катя Цветкова – кметски наместник 

с.Блъсковци, г-н Стефан Димитров – кметски наместник с.Яковци,       г-жа Пенка Тодорова - 

кметски наместник с.Палици, г-н Стоян Вараджаков – кметски наместник с. Руховци, г-жа 

Боряна Янакиева – временно изпълняващ длъжността кметски наместник с.Средни колиби. 

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 15 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 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като т.2 в 

проект за дневен ред да се добави предложението за удостояване с едностранен плакет. 

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 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване, 

като т.2 в проекта за дневен ред да се добави предложението за удостояване с едностранен 

плакет: 

“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

проекта за дневен ред: 

“ЗА” – 15,  “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 

2. Предложение относно удостояване с едностранен плакет. 

         Вн.: Кмета на общината 
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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 предложението за 

удостояване на г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

В залата влиза общинската съветничка г-жа Росинка Георгиева. 

В залата присъстват 16 общински съветника. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници. 

На Вашето внимание предлагаме за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Елена”: 

г-н Сава Савов Атанасов  

Роден на 7 август 1935 г. в с. Константин, община Елена. Завършва прогимназиалното си 

образование в Константин. Още като ученик започва да се занимава с рисуване, което 

намира изява в табла и стенвестници. След 1970 г. Сава Савов участва в десетки изложби: 

местни, национални и международни. Негови картини са излагани в Дрезден, Берлин, 

Москва и Париж. За творческата си дейност и таланта си, както и за организационна 

дейност в областта на самодейността, художникът е награден с редица отличия. Носител 

на „Златен медал” от Четвърти (1974), Пети (1979) и Шести (1984) републикански 

фестивали на художествената самодейност. Златен медал от Трети (1976) и Пети (1986) 

национални събори на народното творчество в Копривщица. Награден със „Златен плакет” 

на центъра за художествена самодейност за високи постижения в областта на 

изобразителното изкуство. Носител на Диплом и първа награда на Национален конкурс за 

живопис „Ленински век - мой век” (1980). Дарбата на Сава Савов намира добра оценка и 

извън границите на страната: За участие в Международна изложба в гр. Лайпциг (1980) 

Министерството на просветата на ГДР го удостоява с диплом и медальон. Министерството 

на културата в Москва му присъжда диплом за участие в изложба „40 години от победата 

над фашистка Германия” (1985). Много са творбите излезли изпод талантливите му ръце, 

но сред безспорните са картините „Тепавицата”, „Жетварки”, „Младежко звено”, „На 

нивата”, „Обич”, „Бригадирка”, „Балканджии”, „Старият моряк”, „Гемия”, „Пейзажи”, 

„Широка лъка”, „Смолян”, „Елена”, „Чукани”.  

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 15.05.2014 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на г-н Сава Савов 

Атанасов със званието „Почетен гражданин на град Елена”, като го подкрепя с 4 гласа 

„за”. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за удостояване г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р ЕШ Е Н И Е№ 46 / 16.05.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен 

гражданин на гр. Елена” 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и раздел ІIІ, т.1 от Статута за присъждане и връчване на званието 

„Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел I, т.2.1 от същия, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Удостоява г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен гражданин на град 

Елена“. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

удостояване на инж.Никола Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на 

град Елена”. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници. 

На Вашето внимание предлагаме за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Елена”: 

инж. Никола Димитров Бакърджиев 

Роден на 16 юни 1939 г. в гр. Сливен в семейство, чиито корени са от еленския край – 

майката е от Кипилово, а бащата е от Босевци. Завършва средното си образование в 

Строителен техникум в гр. Велико Търново. От 1971 г. е главен инженер на Промишлен 

район  гр. Велико Търново, където близо десет години отговаря за строителството и в гр. 

Елена. Плод на неговия труд са повечето от промишлените предприятия, изградени през 

тези години в Елена: Завод за строително стъкло, Завод за училищна мебел и пособия, 

фабрика „Текстил”, Бетонов възел, Завод за телевизионни възли и детайли, Хотелски 

комплекс „Елена“, новата болнична сграда. От 1982 г. е заместник-генерален директор, а 

от 1986 г. - генерален директор на Строително монтажен комбинат Велико Търново, 

когото ръководи и след 1990 г. вече като Акционерно дружество „Трапезица”. Същото 

предприятие след 2000 г. е приватизирано и продължава дейността си, а той е 

изпълнителен директор и до настоящия момент. За заслугите си в областта на 

строителството е носител на Сребърен (1979) и Златен (1982) ордени на труда, орден 

„Червено знаме” (1984), както и на златни значки от Министерството на строителството. 

От 2001 г. е член на ръководството на еленското земляческо сдружение в гр. Велико 

Търново, а от 2008 г. до настоящия момент е негов председател. Под неговото ръководство 

дружеството води активен живот и е активен сътрудник на община Елена по отношение на 

културната и краеведска дейност. 

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 15.05.2014 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на инж. Никола 

Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на град Елена”, като го подкрепя 

с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на:  

г-н Сашо Топалов   – общински съветник: Уважаеми г-н Председател. Да, днес е 

тържествен ден. На тържествено заседание на Общински съвет – Елена, почитаме хора с 

особен принос към еленския край. Много неща могат да се кажат за номинираните.  

Никола Бакърджиев – голям човек обичащ Елена и голям общественик. В резюмето е 

записано, че плод на неговия труд са повечето от промишлените предприятия, изградени 

през тези години в Елена: Завод за строително стъкло, Завод за училищна мебел и 

пособия, фабрика „Текстил”, Бетонов възел, Завод за телевизионни възли и детайли, 

Хотелски комплекс „Елена“, новата болнична сграда. Аз искам да добавя, че през 2011 
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година отвори отново врати детска градина „Радост”, а фирма „Трапезица” бе основен 

изпълнител на строителните дейности. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за удостояване на инж. Никола Димитров Бакърджиев със 

званието „Почетен гражданин на гр. Елена”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р ЕШ Е Н И Е№ 47 / 16.05.2013 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието 

„Почетен гражданин на гр. Елена” 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и раздел ІIІ, т.1 от Статута за присъждане и връчване на званието „Почетен 

гражданин на град Елена”, във връзка с раздел I, т.2.1 от същия, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на 

град Елена“. 

 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата на 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

удостояване (посмъртно) на инж.Никола Недялков Николов със званието „Почетен 

гражданин на град Елена”. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници. 

На Вашето внимание предлагаме за удостояване (посмъртно) със званието „Почетен 

гражданин на град Елена”: 

(посмъртно) Никола Недялков Николов 

Работил като домакин в болницата, дългогодишен заместник-председател и председател 

на Района потребителна кооперация, където негов принос е построяването на фурната в 

града. От 1960 до 1979 г. е секретар на Градския народен съвет в Елена, където изпълнява 

функциите на секретар на Градския съвет за изкуство и култура и създава организация за 

честването на 100-годишнината от боевете край Елена, 70 години от рождението на 

Емилиян Станев, читалищни юбилеи. По негова инициатива са издигнати много от 

паметниците на бележити еленчани в града. Той е един от авторите на идеята за станалият 

вече традиционен събор „Балканът пее и разказва”.  Никола Недялков, когото разпопчани 

и еленчани наричат с любов бай Кольо, освен ораторски талант и усет към стойностите на 

изкуството притежава и безкрайна човешка доброта, но в същото време е непримирим към 

неправдата, лъжата, измамата и равнодушието. Никола Недялков изживява с достойнство 

своя човешки път. С добрите си дела той оставя трайна диря в обществено-политическото 

и културното развитие на Елена и еленския край. 

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 
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проведено на 15.05.2014 г. от 16.30 часа предложенията за удостояване (посмъртно) на 

Никола Недялков Николов със званието „Почетен гражданин на град Елена”, като го 

подкрепя с 4 гласа „за”. 

Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на:  

г-н Симеон Кънчев   – общински съветник: Уважаеми колеги, предлагам да подкрепим 

издигнатата кандидатура за удостояване на Никола Недялков със званието „Почетен 

гражданин на град Елена” (посмъртно). Ще изкажа удовлетворението на членовете на 

Районна потребителна кооперация, че в навечерието на 95 годишнината от основаването 

на Кооперацията, Никола Недялков е предложен за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Елена” (посмъртно). 

 Други изказвания не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за удостояване (посмъртно) на Никола Недялков Николов със 

званието „Почетен гражданин на гр. Елена”: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р ЕШ Е Н И Е№ 48 / 16.05.2014 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване (посмъртно) на Никола Недялков Николов със званието 

„Почетен гражданин на гр. Елена” 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и раздел ІIІ, т.1 от Статута за присъждане и връчване на званието 

„Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел I, т.2.2 от същия, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

 

Удостоява (посмъртно) Никола Недялков Николов 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 

кмета на общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 

удостояване с едностранен плакет. 

инж.Дилян Млъзев  – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници. 

На Вашето внимание предлагаме за удостояване с едностранен плакет: 

г-н Стоян Иванов Димитров.  

Роден на 17 юли 1958 г. в гр. Елена. През 1988 г. постъпва на работа във Физкултурно 

дружество в Елена, на което е председател до 1993 г. От тогава и досега е секретар на 

Туристическо дружество „Чумерна” гр. Елена. Стоян Димитров още от младежките си 

години е човек с подчертано пристрастие към спорта и туризма. От 1980 г. е планински 

спасител. По-късно получава съответните квалификации и се занимава активно с 

туристическа и спортна дейност. Освен планински спасител е и инструктор по туризъм, 

ски учител, треньор по катерене. Като такъв той дава квалификация и на много други 

приятели на спорта и природата. Под негово ръководство са направили първите си стъпки 

в спорта и туризма много скиори, катерачи, планински спасители и планински водачи. 

Самият той е организатор на множество състезания, празници, походи и други прояви; 
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участник и водач на десетки благополучно завършили спасителни операции, проведени от 

еленските спасители безвъзмездно и в много случаи при неблагоприятни и критични 

ситуации. За дейността си е награждаван от Български туристически съюз с грамоти, 

почетни звания и плакети. Стоян Димитров е заместник-председател на републиканската 

комисия по ски туризъм. Развива активно този спорт и в Елена, и освен че самият той и 

двете му дъщери са носители на много награди в този спорт, еленският отбор по ски 

туризъм винаги е заемал и продължава да заема призови места на национални състезания. 

Инициатор и участник е в изграждането на спортни и туристически съоръжения, ски 

писти, изкуствена стена за катерене, скиорна и ски влек на хижа Чумерна. Следва да 

споменем и факта, че основно негова заслуга е организацията, а в много случаи – и личния 

труд по цялостното поддържане и стопанисване на хижите в еленския балкан. Член е на 

Управителния съвет на Местния съвет по туризъм. Бил е и общински съветник. 

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 15.05.2014 г. от 16.30 часа предложението за удостояване на г-н Стоян 

Иванов Димитров с едностранен плакет, като го подкрепя с 4 гласа „за”. 

 Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.  

 В залата присъстват 16 общински съветника. 

 Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване предложението за удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен 

плакет: 

“ЗА” – 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

 След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р ЕШ Е Н И Е№ 49 / 16.05.2013 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет 

 

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

местната администрация, във връзка с раздел II от Статута за присъждане и връчване на 

званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради изключителния му принос към 

развитието на спорта и туризма в община Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 

Удостоява г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет. 

 

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

съветници за добрия тон, след което поради изчерпване на дневния ред закри 6-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 


