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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на Йордан Денев Минчев с едностранен плакет 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли   

Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет да бъде удостоен г-н Йордан Денев 

Минчев. 

Йордан Денев Минчев е роден през 1938 г. в с. Козаревец, общ. Лясковец. Средното си 

образование завършва в Строителен техникум в гр. В. Търново. През 1965 г. завършва 

Институтa по строителство в гр. София. 

Целият трудов път г-н Минчев преминава в сферата на строителството: Домостроителен 

комбинат Горна Оряховица (1970 - 1974); Началник управление „Строителство и 

архитектура“ в ОНС Велико Търново (1974 - 1978); Директор на Домостроителен 

комбинат - Горна Оряховица и началник по техническите въпроси на Строително-

монтажен комбинат - Велико Търново (1978 - 1990). По-късно работи на свободна 

практика във фирма за проектиране и строителство 

Съпругата на г-н Минчев е от еленския край. Това, заедно с много близките 

взаимоотношения с ръководителите на ръководителите на строителния сектор в Елена, 

влияят благоприятно за особеното отношение към строителството в Елена. 

С подпомагането и съдействието на г-н Минчев са реализирани много малки и гобеми 

строителни обекти не само в града и кметствата: в с. Чакали с негова помощ е извършено, 

както отводняване на стопански двор и улица, така и построяване на параклис в селото; в 

с. Долни Марян безвъзмездно е проектиран и направен мост на реката; в с. Костел е 

изграден бент и развъдник за пъстърва. 

С негово съдействие са осигурени материали за строителството на промишлените 

предприятия в Елена, комплекс „Елена“, стадиона и базата към него и не на последно 

място магистралния водопровод към града от язовир „Йовковци“. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 

постигнатото в община Елена в областта на строителството, Общински съвет Елена  

УДОСТОЯВА ЙОРДАН ДЕНЕВ МИНЧЕВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


