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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване (посмъртно) на Никола Недялков Николов 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 посмъртно Никола Недялков Николов. 

Никола Недялков Николов е роден 1924 г. в с. Марян, община Елена. Завършва средното си 

образование в Търновската мъжка гимназия. След дипломирането си започва работа като 

учител в с. Свирчево - Антоновска община. 

През 1949 г. свързва живота си с Верка Сиракова – дългогодишен авторитетен и уважаван 

учител. Оттогава започва и трудовият му път в Елена. 

Работи като домакин в болницата, дългогодишен заместник-председател и председател на 

Района потребителна кооперация, където негов принос е построяването на фурната в града. 

От 1960 до 1979 г. е секретар на Градския народен съвет в Елена, където изпълнява 

функциите на секретар на Градския съвет за изкуство и култура и създава организация за 

честването на 100-годишнината от боевете край Елена, 70 години от рождението на 

Емилиян Станев, читалищни юбилеи. По негова инициатива са издигнати много от 

паметниците на бележити еленчани в града. Той е един от авторите на идеята за станалият 

вече традиционен събор „Балканът пее и разказва”.  

Междувременно завършва задочно ВФСИ в Свищов със специалност „Застрахователно 

дело” и след това ръководи клона на ДЗИ в Елена. 

Никола Недялков, когото разпопчани и еленчани наричат с любов бай Кольо, освен 

ораторски талант и усет към стойностите на изкуството притежава и безкрайна човешка 

доброта, но в същото време е непримирим към неправдата, лъжата, измамата и 

равнодушието. 
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Никола Недялков изживява с достойнство своя човешки път. С добрите си дела той оставя 

трайна диря в обществено-политическото и културното развитие на Елена и еленския край.  

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.2.2 от същия, Общински съвет Елена 

Удостоява (посмъртно) Никола Недялков Николов със званието „Почетен гражданин 

на град Елена“. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


