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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на г-н Сава Савов Атанасов 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 г-н Сава Савов Атанасов. 

Сава Савов е роден на 7 август 1935 г. в с. Константин, община Елена. Завършва 

прогимназиалното си образование в Константин. Още като ученик започва да се занимава с 

рисуване, което намира изява в табла и стенвестници. 

По време на гимназиалното си образование в Елена вече се изкушава от карикатури, които 

публикува от издавания от самия него училищен вестник. Тoгава е и първата му изложба. 

Като секретар на читалището в с. Константин се увлича от театрална и драматургична 

дейност. Тук той има възможност да организира свое ателие и участва в много окръжни и 

национални изложби. 

След 1970 г. Сава Савов (както го знаят повечето еленчани) участва в десетки изложби: 

местни, национални и международни. Негови картини са излагани в Дрезден, Берлин, 

Москва и Париж.  

За творческата си дейност и таланта си, както и за организационна дейност в областта на 

самодейността, художникът е награден с редица отличия. Носител на „Златен медал” от 

Четвърти (1974), Пети (1979) и Шести (1984) републикански фестивали на художествената 

самодейност. Златен медал от Трети (1976) и Пети (1986) национални събори на народното 

творчество в Копривщица. Награден със „Златен плакет” на центъра за художествена 

самодейност за високи постижения в областта на изобразителното изкуство. Носител на 

Диплом и първа награда на Национален конкурс за живопис „Ленински век - мой век” 

(1980). 



 2

Дарбата на Сава Савов намира добра оценка и извън границите на страната: За участие в 

Международна изложба в гр. Лайпциг (1980) Министерството на просветата на ГДР го 

удостоява с диплом и медальон. Министерството на културата в Москва му присъжда 

диплом за участие в изложба „40 години от победата над фашистка Германия” (1985). 

Много са творбите излезли изпод талантливите му ръце, но сред безспорните са картините 

„Тепавицата”, „Жетварки”, „Младежко звено”, „На нивата”, „Обич”, „Бригадирка”, 

„Балканджии”, „Старият моряк”, „Гемия”, „Пейзажи”, „Широка лъка”, „Смолян”, „Елена”, 

„Чукани”.  

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 г-н Сава Савов Атанасов със званието „Почетен гражданин на град 

Елена“. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


