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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Драган Никифоров Драганов със званието „Почетен
гражданин на град Елена“ (посмъртно)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли
Константин и Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена”да бъде
удостоен г-н Драган Никифоров Драганов (посмъртно).
Драган Драганов е роден на 5 май 1911 година в гр. Елена. Завършва прогимназия и
гимназия в Елена. Висше образование завършва в Стопанския факултет на Софийския
университет.
В младежките си години освен, че е активен читалищен деятели и участник в театралните
представления, той е и активист на организираното туристическо движение в Елена и
страната. Награда за това са юбилейната златна значка по повод 125-годишнината на
читалището и грамота на Български туристически съюз.
Изключително ценна и полезна е краеведската дейност на г-н Драганов. Проучванията,
които прави за големите еленски родове с техните имена, биографии, снимки, са ценен
извор и за много други автори, писали за Елена. Наред с това записва народни песни,
легенди, стихотворения и особености на живота в Елена и околностите автентично,
подробно и в детайли.
Нашият съгражданин Александър Пиндиков го определя като „неспокоен, възхитително
пристрастен в любовта си към Елена и еленския край“, чиито проучвания са „достойно
градиво“ за краеведите.
Драган Драганов не е ревнив към своите проучвания, а охотно ги предоставя на всеки,
който се интересува от тях, за да бъдат в полза на историята на родния град.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 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 І, т. 2.1. и т. 2.2. от
същия, Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА ДРАГАН НИКИФОРОВ ДРАГАНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“ (ПОСМЪРТНО).

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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