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П Р О Т О К О Л  

 

№ 8  
 

Днес 18 май 2010 г. от 14.15 часа в малката 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-жа Снежана Капинчева, г-н Христо Иванов и г-жа 

Росинка Георгиева. От Общинска администрация участие взеха: кмета на общината г-н 

Сашо Топалов, заместник кмет на общината г-н Йордан Кирчев, г-жа Анета Евтимова – 

директор на дирекция „ХД”, г-жа Мария Симеонова – гл. експерт „Човешки ресурси”, 

кмета на кметство с. Майско г-жа Зоя Ангелова, кмета на кметство с. Каменари г-н Стоян 

Драгостинов, кмета на кметство с. Палици г-жа Ана Атанасова, кмета на кметство с. 

Константин г-н Стоян Пенков, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с. Марян, г-жа 

Силвия Йорданова кметски наместник с. Чакали, г-жа Марийка Корчева – кметски 

наместник с. Мийковци, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с. Буйновци, г-жа 

Росица Стефанова – кметски наместник с. Тодювци, г-н Йордан Йорданов – кметски 

наместник с. Илаков рът, гости и граждани. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, 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 Симеон Кънчев 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 Симеон Кънчев 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 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложенията за удостояване 

със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: Уважаеми дами и господа общински 

съветници. От 1996 година по традиция в навечерието на празника на град Елена 21 май 

Св. равноапостолни Константин и Елена номинираме наши съграждани със званието 

„Почетен гражданин на град Елена”, които имат значим принос в областта на 

обществения, стопанския, социалния и духовен живот на града и общината. От 1996 

година, когато е приет Статутът за присъждане и връчване на званието „Почетен 

гражданин на град Елена” до сега със званието „Почетен гражданин на град Елена” сме 

удостоили 46 наши съграждани. Тази година на Вашето внимание предлагаме да бъде 

удостоена със званието „Почетен гражданин на град Елена” Стефка Петкова Костадинова 

– родена на 8.01.1935 г. в град Сливен. Живее със семейството си до 1944 г. в Казанлък, 

след което се преместват в с. Разпоповци. Завършва началното си образование в 

Разпоповци, а средното в гр. Елена. Завършва полувисшия учителски институт в гр. 

Плевен – специалност „Българска филология” и „Френски език”. 

Трудовият ѝ стаж – 47 години като учител, възпитател и дружинен ръководител 

преминава в училищата в селата Средни колиби, Яковци, Бяла река (Преславско), 

Мийковци и СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена. Колегите и учениците й я познават като 

инициативна, отзивчива и състрадателна. 

В дългогодишната си работа като педагог се отличава с много добра методическа и 

педагогическа подготовка От малка пише стихотворения, участва в театрални постановки, 

като е изпълнила много роли на сцените в общината. 

След пенсионирането си дълги години работи като учител в училищата в с. Майско 

и с. Чакали. Развива активна обществена дейност. От 13 години е председател на 

Общинския съвет на Съюза на пенсионерите-2004 и на клуба на пенсионерите 

„Възраждане” в град Елена. С нейно съдействие през последните години се изградиха 

осем клуба на пенсионерите в общината. Ръководител е на фолклорната група „ Трета 

младост” към клуба на пенсионерите. Активно участва в подготовката, организацията и 

провеждането в град Елена на областния пенсионерски песенен празник „Сребро в косите 

– младост в душите”. 

Г-жа Костадинова организира родови срещи в Разпоповци. Тя е издирила всички 

потомци на двата си рода – Захариевския и Влаевския и е изработила родословно дърво, 

което е предоставено на музейната сбирка на читалище „ Просвета- Разпоповци”.  

За доказаните си педагогически качества, обществена ангажираност и участие в 

художествени състави е награждавана с много отличия. Ръководеният от нея клуб на 

пенсионерите „Възраждане” две поредни години е на първо място в областта и е награден 

от Областния съвет на Съюза на пенсионерите-2004 гр. Велико Търново. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказвания по направеното 

предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” г-жа Стефка 

Петкова Костадинова. 

Изказвания не постъпиха.  

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.37 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация помоли г-жа Стефка Костадинова 

да не участва в гласуването, след което подложи на гласуване предложението за 

удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” г-жа Стефка Петкова 

Костадинова: 

“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 46/18.05.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 

 

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

администрация и раздел І т.4 от Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен 

гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Удостоява СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 

 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложенията за удостояване 

със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: На Вашето внимание предлагаме да бъде 

удостоена със званието „Почетен гражданин на град Елена” Наталия Стоянова Димитрова 

родена на 10.12.1980 г. в гр. Елена. До VІІ клас учи в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена, 

след което завършва средното образование в Икономически техникум гр. Велико Търново. 

През 1995 г. завършва висшето си образование в Свободен университет гр. Варна - 

специалност „Мениджмънт”. 

Г-ца Димитрова още от 3 годишна възраст прави първи стъпки в ски спорта. 

Започва да тренира в ски-клуб гр.Елена и Клуб по спортно ориентиране- гр. Елена. Била е 

състезателка на клуб по спортно ориентиране „Чумерна” гр. Елена. Участва в национални 

и международни състезания по ски, ски - ориентиране и ориентиране. На 14 години става 

шампионка на България по ски-туризъм и се състезава в този спорт за ТД „Чумерна – 

1901” гр. Елена. 

Сега тя се състезава за клуб по спортно ориентиране „Академик” гр. Варна и клуб 

по лека атлетика „Атлетик” гр. Велико Търново. Към настоящия момент е член на 

националните отбори по спортно ориентиране и планинско бягане. Наталия Димитрова е 

абсолютна шампионка за 2009 г., печелейки шампионски титли в петте дисциплини на 

спортното ориентиране. Това е трето постижение в историята на българското 

ориентиране.  

През тази година Наталия Димитрова отново е шампион на страната по ски-

туризъм, заедно с клуба към ТД „Чумерна” гр. Елена. Продължава в шампионски стил да 

печели и всички досегашни стартове в спортното ориентиране в гр. Варна, гр. Търговище, 

гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. Троян и гр. София. 

 Наталия Димитрова е отличена с приз за развитието на спорта в община Елена за 

2009 година. 

Тези успехи Наталия Димитрова постига благодарение на упоритостта, волята и 

силния спортен дух. Значим е нейният принос за развитието на спортовете - ски, ски-

ориентиране, ориентиране, планинско бягане и за спортната слава на град Елена. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказвания по направеното 

предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” г-ца 

Наталия Стоянова Димитрова. 

Изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 
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Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” г-ца 

Наталия Стоянова Димитрова: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 47/18.05.2010 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 

 

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

администрация и раздел І т.4 от Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен 

гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Удостоява НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 

 

 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на 

общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложенията за удостояване 

със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: На Вашето внимание предлагаме да бъде 

удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена д-р Александър 

Петков Георгиев-Майтански - роден на 23.07.1900 г. в махала Майтанци, починал на 

13.02.1972 година.  

 Следва медицина и стоматология в Букурещ и Клуж (Румъния). От 1932 г. е лекар 

в град Елена и училищен лекар в периода 1934-1941 г. Участвал е в антифашисткото 

движение. Бил е началник на околийския отдел на „Народно здраве”-Елена (1948-1958) и 

член на ЦК на БЧК. След териториално-селищното преустройство, в началото на 1959 г. 

д-р Александър Петков-Майтански е назначен за главен лекар на болницата. Благодарение 

на неговите усилия е набавена апаратура за физиотерапия и на 1.10.1960 г. е открита 

физиотерапията, като звено към еленската болница. 

През дългогодишната си работа като лекар, д-р Петков се ползва с голям авторитет 

сред еленчани и има значим принос за организирането и развитието на здравеопазването в 

Еленския край. 

Председателят на Общински съвет даде думата за изказвания по направеното 

предложение за удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Елена” 

д-р Александър Петков Георгиев-Майтански. 

Изказвания не постъпиха. 

В залата присъстват 14 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване 

предложението за удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град 

Елена” д-р Александър Петков Георгиев-Майтански: 

“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 48/18.05.2010 г. 
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ОТНОСНО: Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град 

Елена” 

 

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

администрация и раздел І т.4 от Статута за присъждане и връчване на званието “Почетен 

гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА  

 
Р Е Ш И :  

 

Удостоява посмъртно Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ - 

МАЙТАНСКИ със званието “Почетен гражданин на град Елена”. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон 

Кънчев закри 8-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. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 
 
 

Изготвил: 
Станислава Кабакова 

Гл. специалист ОбС 


