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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Йордан Иванов Василев със званието „Почетен гражданин
на град Елена“
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 Йордан Иванов Василев.
Роден на 19.012.1940 година в гр. Елена. Завършва средно образование в родния си град, а
през 1960 - 1963 г. продължава образованието си и завършва Института за начални
учители в гр. Велико Търново.
Педагогическата дейност на Йордан Василев започва в Родопите, където е по
разпределение. Там среща съпругата си, която е също уважаван педагог. Завръща се в
родния си град и работи като начален учител в Начално училище „Иларион
Макариополски“. По късно завършва задочно висше образование във Великотърновския
университет със специалност „История“.
Преминава на партийна работа и работи като инструктор, секретар и председател на
Общинския съвет на БСП до 1991 г., след което се завръща в сферата на образованието,
където се пенсионира през 2000 г.
Заместник-кмет на община Елена в периода 1995 - 1999 г. Няколко мандата е общински
съветник.
След пенсиониране продължава да се занимава с обществена дейност: председател е на
Българския антифашистки съюз, активен помощник на ветераните от Втората световна
война.
Г-н Йордан Василев е познат на съгражданите си като общественик и ръководител с
винаги обективна оценка за обстоятелствата и човек, при когото може да намери
съдействие за решаване на проблем или помощ.

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. от същия,
Общински съвет Елена
УДОСТОЯВА ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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