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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието „Почетен 

гражданин на гр. 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 инж. Никола Димитров Бакърджиев. 

Никола Димитров Бакърджиев е роден на 16 юни 1939 г. в гр. Сливен в семейство, чиито 

корени са от еленския край – майката е от Кипилово, а бащата е от Босевци. Завършва 

средното си образование в Строителен техникум в гр. Велико Търново. 

След отбиване на военната служба започва работа през 1960 г. като помощник технически 

ръководител в Промишлен район – Велико Търново. През 1970 г. завършва Инженерно-

строителен институт в гр. София със специалност „строителен инженер”. 

От 1971 г. е главен инженер на Промишлен район  гр. Велико Търново, където близо десет 

години отговаря за строителството и в гр. Елена. Плод на неговия труд са повечето от 

промишлените предприятия, изградени през тези години в Елена: Завод за строително 

стъкло, Завод за училищна мебел и пособия, фабрика „Текстил”, Бетонов възел, Завод за 

телевизионни възли и детайли, Хотелски комплекс „Елена“, новата болнична сграда.  

През 1980 г. заема поста на директор на Общо строително предприятие  № 2 – В. Търново, 

обслужващо строителството в по-голямата част на окръга, в това число и Елена. 

От 1982 г. е заместник-генерален директор, а от 1986 г. - генерален директор на Строително 

монтажен комбинат Велико Търново, когото ръководи и след 1990 г. вече като Акционерно 

дружество „Трапезица”. Същото предприятие след 2000 г. е приватизирано и продължава 

дейността си, а той е изпълнителен директор и до настоящия момент.  
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За заслугите си в областта на строителството е носител на Сребърен (1979) и Златен (1982) 

ордени на труда, орден „Червено знаме” (1984), както и на златни значки от 

Министерството на строителството. 

От 2001 г. е член на ръководството на еленското земляческо сдружение в гр. Велико 

Търново, а от 2008 г. до настоящия момент е негов председател. Под неговото ръководство 

дружеството води активен живот и е активен сътрудник на община Елена по отношение на 

културната и краеведска дейност. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 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 I, т.2.1 от същия, Общински съвет Елена 

Удостоява инж. Никола Димитров Бакърджиев със званието „Почетен гражданин на 

град Елена“. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


