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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет Елена
Относно: Удостояване на Иван Димитров Минчев с годишна награда за постижения
в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Общински съвет Елена постъпи предложение от г-жа Богдана Пеева,
председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, относно
удостояване на г-н Иван Димитров Минчев с ежегодно отличие за постижения в областта
на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения, по повод 24 май – Ден
на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Иван Минчев е роден през 1949 г. в с. Разпоповци. Завършва средно образование в
еленската гимназия през 1967 г.
Още от малък, Иван Минчев е завладян от магията на сцената. Негови кумири са
артистите от читалището в Разпоповци.
Трудовият му стаж преминава през ОКС и Завода за стъкло, а през 1986 г. започва работа
в читалище „Напредък“ в град Елена като секретар и домакин. Става неизменен участник
театралната трупа към читалището. Неофициално, тъй като не се води подобна
статистика, но според запознати с театралната самодейност в Елена, той е човекът с наймного изиграни роли. Еленската публика помни и продължава да се радва на неговите
участия, даващи специфичен колорит на цялото представление.
Носител е на редица престижни награди от театрални фестивали, по-значимите от които
са:
- Награда за поддържаща роля от Международния фестивал на любителските
театри в гр. Лом;
- Втора награда за мъжка роля от Националния фестивал на любителските театри с
международно участие „Каварна 2018”

След пенсионирането си, като председател на читалището в Разпоповци, Иван Минчев
вдъхва нов живот на това културно огнище и читалището започва да разширява и
разнообразява дейността си – поставят се театрални постановки, функционира състав за
народни танци, организират се чествания.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 7, т. 1 от Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, заради значимия му
принос за развитието на читалищната дейност и театралното изкуство в град Елена,
Общински съвет Елена:
1. УДОСТОЯВА ИВАН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ С ЕЖЕГОДНО ОТЛИЧИЕ ЗА
ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА СФЕРА И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
2. Връчването на отличието да стане по време на честването на 24 май – Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост.

С уважение,
СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА
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