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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 академик Тодор Георгиев Николов с едностранен плакет 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли   

Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет да бъде удостоен акад. Тодор 

Георгиев Николов.  

Тодор Николов е роден на 26 февруари 1931 г.  в с. Варана, Плевенско. Завършва през 

1955 г. висше образование по геология в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Той е български учен със световна известност, с голям принос като 

изследовател на строежа, динамиката и историята на Земята. Доктор е по геология и по 

геолого-минералогически науки, дългогодишен професор в Софийския университет и в 

Геологическия институт. Той е действителен член на БАН и Доктор Хонорис Кауза на 

Университета „Пол Сабатие”, Тулуза, Франция. Носител е на национални и чуждестранни 

ордени и медали, кавалер на френския орден „Академични палми”. 

Научното му творчество обхваща над 270 труда в областите палеонтология и 

стратиграфия, теория на еволюцията, регионална геология, палеогеография и 

палеоклиматология. На името на акад. Тодор Николов е наименуван Николов залив на 

остров Смит в Антарктика  за неговата подкрепа за Първата българска антарктическа 

експедиция. 

Академик Тодор Николов е свързан дълбоко с град Елена. Негови са заслугите за 

създаването и изграждането в Попниколовата къща на учебна база на Софийския 

университет за студентските практики и за научни изследвания на бъдещите геолози. 

Университетската база е открита на 27 юни 1983 г. с участието на тогавашния ректор на 

СУ, акад. Георги Близнаков, и е действаща и до днес. Още на следващата година Тодор 

Николов разработва концепция за изграждане на Музей по палеонтология към базата – 

една доста трудна задача, която има своя успешен край на 25 май 1996 г. Експозициите в 

Музея по палеонтология в Елена представят част от далечното ни геоложко минало. Той 
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притежава и показва най-голямата колекция, предимно от безгръбначни животни, която е 

извън София. Освен център и лаборатория за практика на студентите, музеят привлича и 

туристите на град Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с Раздел II от Статута за присъждане и връчване на 

званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради изключителните му постижения и 

принос за съхранението и популяризирането на палеонтологическото наследство от 

района на гр. Елена, Общински съвет Елена  

УДОСТОЯВА АКАДЕМИК ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ С ЕДНОСТРАНЕН 

ПЛАКЕТ. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


