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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 д-р Марчо Христов Марков със званието „Почетен 

гражданин на град Елена“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По повод предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли Константин и 

Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена” да бъде удостоен д-р 

Марчо Христов Марков. 

Роден на 26 април 1961 г. в град Елена. Средно образование завършва в родния си град. 

След отбиване на редовна военна служба в гр. Свищов, следва медицина във Висшия 

медицински университет в гр. Плевен, където се дипломира през 1987 г. Впоследствие 

специализира анестезиология и реанимация, а в годините от 1989 до 1992 - ортопедия и 

травматология при професор Марин Ганчев.  

През 1993 г. постъпва на работа в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ гр. София като научен 

сътрудник (асистент). През 2008 г. става главен асистент, а от 2010 г. вече е главен 

административен лекар на травматологичната клиника. Преминава поредица от курсове и 

получава сертификати по най-съвременните методи на лечение в областта на ортопедията 

и травматологията. 

Има над 30 публикации в издания в България и в чужбина. Специализирал е в Швейцария; 

член е на няколко български и международни асоциации по ортопедия и травматология. 

Заради безспорните му професионални постижения и непрекъснатия стремеж към 

усъвършенстване, през 2014 г. е удостоен с наградата на Регионалната колегия на 

Български лекарски съюз - Велико Търново, носеща името на д-р Димитър Моллов.   

Семеен; съпругата му е лекар - невролог; дъщеря му също следва медицина. 

Макар че професионалния му път преминава далече от родния град, д-р Марков остава 

тясно свързан с него и е познат, и уважаван от съгражданите си. Всеотдаен в работата и 

отдаден на пациентите си, той с особена съпричастност се отнася към всеки еленчанин, 

потърсил помощта му. Често, в разговор между еленчани, може да се чуе: „Ходих в 
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София, при Марчо, в „Пирогов“, и той ми помогна“. Без да афишира съпричастността си, 

не остава безразличен и се вълнува от случващото се в Елена, като участва по свой начин 

в редица родолюбиви инициативи. 

Смятам, че заради неговия постоянен и продължителен принос в областта на 

здравеопазването, както и оказваната професионална и висококвалифицирана 

помощ на еленчани във всеки един случай, д-р Марков заслужава най-престижното 

звание „Почетен гражданин на град Елена”. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за символите, 

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

УДОСТОЯВА Д-Р МАРЧО ХРИСТОВ МАРКОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


