ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 15 май 2015 г. от 14.15 часа в Голямата 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 г-жа Магдалена Борисова, г-жа Пенка Цочева, г-н Мартин Трухчев, г-н Йордан
Йорданов и г-жа Стефка Костадинова. От Общинска администрация участие взеха: кмета
на общината инж.Дилян Млъзев, г-н Йордан Димитров – заместник кмет на общината,
г-н Веско Василев ст.експерт „Протокол и връзки с обществеността”, г-н Николай Колев
кмет на кметство с.Беброво, г-н Стоян Драгостинов – кметски наместник с.Каменари,
г-н Стоян Вараджаков – кметски наместник с. Руховци, г-жа Севгюл Ниезиева кметски
наместник с.Бойковци, г-жа Росица Стефанова – кметски наместник с.Тодювци и
граждани.
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 :
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Елена”.
Вн.: Кмета на общината
2. Предложения относно удостояване с едностранен плакет.
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 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
2. Предложения 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 предложенията за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена”.
В залата влизат общинските съветници г-жа Стефка Костадинова и г-н Йордан
Йорданов.
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”:
д-р Йордана Илиева Шабанова. Родена на 27 февруари 1939 година в махала Милковци,
община Елена. Средното си образование завършва в град Елена през 1957 г. Младото
девойче, закърмено с тежкия селски труд, решава да отиде в услуга на хората и записва
медицина. През 1964 г. се дипломира успешно със специалност „Вътрешни болести“. През
1970 година се завръща в родния си град и постъпва на работа в Общинската болница във
Вътрешно отделение, където се труди до пенсионирането си през 1994 година. Д-р Илиева
е един от малкото лекари, които остават верни на родния си край. През дългогодишната си
професионална практика, която продължава и днес, тя работи всеотдайно и безрезервно за
здравето на хората. Д-р Илиева е пример за уважаван гражданин, търсен медик и висок
професионалист, ползващ се с доверието на пациентите, отдаден изцяло на благородната
си професия.
г-н Любомир Йорданов Жупунов. Роден на 26 септември 1934 година в гр.Елена.
Средното си образование завършва също в Елена. През 1957 г. завършва ВИНС-Варна със
специалност „Икономика“. Трудовият му път от 1957 г. до пенсионирането през 1996 г.
преминава в Елена. От 1957 до 1968 г. преминава последователно през различни длъжности
в предприятията и институциите „Родопа“- Елена, Държавен финансов контрол - гр. Велико
Търново, Промкомбинат – гр. Елена. През 1968 г. постъпва на работа в Завод за ремаркета
Елена, тогавашното най-голямо и структуроопределящо предприятие в града. С
многобройните си контакти и търговски усет той създава пазар на продукцията на Завода
не само в България. Така предприятието от 60-70 човека достига до 800 души работници,
служители и специалисти. От 1991 г. до пенсионирането си през 1996 г. е ръководител на
филиал на „Първа частна банка“ АД гр.Елена, като е помогнал на много еленски
предприемачи да стартират своя бизнес. Навсякъде в длъжностите, които е заемал г-н
Любомир Жупунов е бил уважаван ръководител и грижовен стопанин, който се е стремял
не само да създава и гради, но винаги негов ангажимент са били и проблемите на
обикновения трудов човек и просперитетът на родния му град.
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 днес на 15.05.2015 г. от 13.30 часа предложенията за удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Елена”, като ги подкрепя с 5 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива 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.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Благодаря г-н Председател. Предлагам да ги
гласуваме заедно. Всички сме единни и подкрепяме единодушно номинираните
кандидатури. Достойни хора, които могат да влязат в голямото семейство на почетните
граждани на град Елена.
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г-н Валентин Гуцов – председател на общински съвет – Елена: Предлагам гласуването да
бъде отделно за всеки от удостоените, за да бъдат вписани в Почетната книга с отделни
решения.
Председателят на Общински съвет – Елена даде думата за изказване на:
г-н Сашо Топалов – общински съветник: Съгласен съм. Оттеглям си предложението.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване удостояването 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 подложи на
гласуване предложението за удостояване на д-р Йордана Илиева Шабанова 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 Е Ш Е Н И Е № 43 / 15.05.2015 г.
ОТНОСНО: Удостояване на д-р Йордана Илиева Шабанова 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 д-р Йордана Илиева Шабанова със званието „Почетен гражданин на град
Елена“.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за удостояване г-н Любомир Йорданов Жупунов 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 Е Ш Е Н И Е № 44 / 15.05.2015 г.
ОТНОСНО: Удостояване на г-н Любомир Йорданов Жупунов 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
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Р Е Ш И:
Удостоява г-н Любомир Йорданов Жупунов 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 да запознае присъстващите с предложенията за удостояване с
едностранен плакет.
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински съветници.
На Вашето внимание предлагаме две предложения за удостояване с едностранен плакет:
г-н Мартин Иванов Трухчев. Роден на 25 декември 1989 година в гр.Елена. Средно
образование завършва в СОУ „Иван Момчилов“ гр.Елена, а висше – във ВТУ
„Св.Св.Кирил и Методий“ през 2012 година. Със спорт започва да се занимава още като
ученик. Мартин Трухчев от Елена показва голяма класа на турнира по културизъм и
фитнес през април 2015 г. в гр.Пловдив, където еленчанина завоюва престижното второ
място в категория „Мъже физик“ до 174 см в силна конкуренция. Със спечелването на
среброто той си осигурява място в националния отбор, с който България участва на
Балканското първенство по културизъм и фитнес. На това първенство е най-големият до
момента връх в спортната кариера на Мартин Трухчев. Той се завръща с две купи. За
първата се преборва в жестока конкуренция от 20 състезатели от Румъния, Сърбия,
Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина. След това се изправя срещу шампиона в
категория „Мъже физик над 178 см“ и заслужено печели втората си купа, както и званието
„Абсолютен балкански шампион“.
Германската
неправителствена
хуманитарно-благотворителна
организация
Bulgarienhilfe. Организацията Bulgarienhilfe със седалище Франкфурт, Германия е
благотворителна организация, работеща в партньорство с Държавната агенция за
българите в чужбина. В нея членуват над 150 души. В годините организацията е правила
дарения на болницата в Елена. Две поредни години през зимните месеци със средства,
набрани от организацията и с активно лично съдействие на г-н Юрген Мюлер в Елена
функционира социална кухня. Последните получени дарения са средства за закупуване на
хранителни продукти за Защитеното жилище и Дома за деца и младежи с умствена
изостаналост в село Илаков рът. На Домашния социален патронаж е предоставила
автомобил за превозване на храната. Подготвят поредното дарение – легла и матраци за
Защитеното жилище в село Илаков рът.
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 днес на 15.05.2015 г. от 13.30 часа предложенията за удостояване с едностранен
плакет, като ги подкрепя с 5 гласа „за”.
Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.
В залата присъстват 14 общински съветника.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за удостояване на г-н Мартин Иванов Трухчев с едностранен
плакет:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 45 / 15.05.2015 г.
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ОТНОСНО: Удостояване на г-н Мартин Иванов Трухчев 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 Мартин Иванов Трухчев с едностранен плакет.
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на
гласуване предложението за удостояване на германската неправителствена хуманитарноблаготворителна организация Bulgarienhilfe в лицето на нейния представител, г-н Юрген
Мюлер, с едностранен плакет:
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.
След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното
Р Е Ш Е Н И Е № 46 / 15.05.2015 г.
ОТНОСНО: Удостояване на германската неправителствена хуманитарно
благотворителна организация Bulgarienhilfe в лицето на нейния представител,
г-н Юрген Мюлер, 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”, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛЕНА
Р Е Ш И:
Удостоява
германската
неправителствена
хуманитарно-благотворителна
организация Bulgarienhilfe в лицето на нейния представител, г-н Юрген Мюлер, с
едностранен плакет
Председателя на Общински съвет г-н Валентин Гуцов честити на удостоените
граждани, като обяви, че почетните отличия ще бъдат връчени на 21 май Празник на град
Елена, в комплекс Даскалоливницата от 11:00 часа. След което поради изчерпване на
дневния ред 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 - Мл.експерт „АТО на ОбС:
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