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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 Хараламби Янков Попов със званието „Почетен гражданин 

на град 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 Хараламби Янков Попов. 

Роден на 23.02.1942 година в гр. Елена. Средното си образование завършва през 1960 г. 

също в Елена.  

След завършване на Полувисшия институт за музикални кадри през 1969 г. неговия 

трудов път е изцяло свързан с музиката: преподавател по духови инструменти в Детска 

музикална школа и ръководител на ученически духов оркестър; директор и преподавател 

по солфеж и теория на музиката в школата; ръководител на смесения градски хор; 

ръководител на градския духов оркестър. 

Под негово ръководство духовият оркестър, в състава на който влизат и професионални 

музиканти, има сериозни постижения: „Лауреат на IV републикански фестивал“, „Лауреат 

на пети републикански фестивал“ и насител на златен медал“. 

В резултат на системни репетиции и вдъхновен труд на диригент и хористи смесеният хор 

печели сребърен медал и става лауреат на пети национален фестивал.  

През 1977 г. става диригент на професионален духов оркестър във В. Търново, но 

продължава работата си с духовия оркестър в Елена. Междувременно завършва и 

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Ръководеният от него търновски 

оркестър става носител на много и престижни национални и международни награди. 

През 1989 г. е г-н Попов е удостоен най-високото отличие на Съюза на музикалните и 

танцови дейци. – „Златна лира“, а през 2006 г. е номиниран за „Кристална лира“ в 

категория „Диригенти“.   
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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, и раздел ІIІ, т. 1 от Статута за присъждане и връчване на 

званието „Почетен гражданин на град Елена”, във връзка с раздел І, т. 2.1. от същия, 

Общински съвет Елена 

УДОСТОЯВА ХАРАЛАМБИ ЯНКОВ ПОПОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


