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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 Любомир Петров Петков - Пашов 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 Любомир Петров Петков - Пашов. 

Любомир Пашов е роден на 10 септември 1955 г. в гр. София, но е с еленски корен. Баща 

му, роден в с. Шилковци.  

Любомир Пашов завършва висшето си образование във ВМЕИ - София със специалност 

„Далекосъобщителни услуги“ и работи по специалността си до 1990 г. От 1991 г. е в 

частния бизнес, като дейността му е в различни области – електронна техника 

(производство, сервиз и поддръжка на модули за игрални автомати), строителство, 

търговия с петролни продукти и други. 

В потвърждение на доказалата се истина, че „кръвта вода не става“, в края на 2003 г. 

Любомир Пашов започва да развива активна дейност в еленския край, по-конкретно в с. 

Раювци, с намерението да го превърне в „Перлата на еленския балкан“. Изгражда 

параклис в местността „Вълча поляна“, където според преданията е имало старо 

черковище. Параклисът е именуван „Света Петка Търновска“ и е осветен от Негово 

Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий през 2004 г., когато е 

сложено началото и на ежегодния празник на селото, наричан още „ден на родолюбието“. 

От тогава, всяка година, последната събота на месец август, семейната фондация „Звезди 

под звездите“ – организатор на едноименния празник, събира раювчани и гости на селото 

на „Вълчата поляна“. С годините родолюбивата проява става все по-известна и мащабна. 

Гостуват популярни фолклорни и естрадни изпълнители, а празникът продължава до 

среднощ, и по традиция завършва с пищни илюминации. 
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Мотивирани от успеха на празника и водени от родолюбиви чувства, Любомир Пашов и 

група негови съидейници инициират набиране на средства за издигане паметник на 

легендарния Вълчан войвода в местността „Вълча поляна“. През 2015 г. паметникът е 

факт. Това е единственият в България паметник на безстрашния хайдутин – закрилник на 

поробения народ, дарител за свободата, благодетел за образованието на много българи, 

сред които братята Евлогий и Христо Георгиеви. На следващата година, на церемонията 

по повод една година от откриването на паметника, участници от клуб „Традиция“ 

пресъздават част от легендата за славния Вълчан войвода, а изпълнители от Националния 

фолклорен ансамбъл „Българе“ представят постановка със специално написана за случая 

песен.  

През 2017 година на Вълчата поляна е изнесен спектакъла на Националния фолклорен 

ансамбъл „Българе“ – „Осмото чудо“. Открит е и „Раювския кромлех“ – уникално 

съоръжение, представляващо подредени в кръг огромни каменни блокове, подходящо 

осветени, върху които са изписани цитати и мисли, които карат четящите да затаяват дъха 

си. Пак тогава е проведен и първият пленер по живопис в с. Раювци, събрал известни 

български художници, който е с идеята да стане традиционен. 

На 3 март 2018 г. пред паметника на Вълчан войвода тържествено е отбелязана 140-

годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор, ознаменувал края на 

Руско-турската война (1877 - 78). 

С присъщата си скромност и разбирането, че не думите, а делата говорят, Любомир 

Пашов не споделя много за вече стореното, а още по-малко за бъдещите си планове, 

свързани със с. Раювци и еленския край. Освен споменатите по-горе осъществени 

инициативи, той е правил многобройни дарения за храмове, за социални, здравни и 

учебни заведения в община Елена.  

Заради заслугите му като родолюбец и дарител, жители на с. Раювци са депозирали 

предложение до председателя на Общински съвет Елена относно удостояването на г-н 

Любомир Пашов със званието „Почетен гражданин на град Елена“. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 48, чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за 

символите, почетните звания, отличията и почетните знаци в община Елена, Общински 

съвет Елена 

УДОСТОЯВА ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ - ПАШОВ СЪС ЗВАНИЕТО 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


