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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Димитър Стефанов Балуков 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 Димитър Стефанов Балуков.
Димитър Балуков е роден на 10 октомври 1936 г. в с. Шилковци. Най-напред учи в
родното си село, а след това завършва икономическия техникум във Велико Търново.
Преди отбиване на военната служба работи в ДСК и Млекопреработване в гр. Елена.
Висше образование завършва във ВИНС - гр. Варна.
Димитър Балуков има значителен принос, както за икономическото развитие на града и
района, така и за създаване на поминък и работни места след 1965 г. Той е сред
основоположниците на Завода за училищна мебел и пособия, на който е назначен от 1
януари 1965 г. за главен счетоводител, а по-късно и за негов зам. директор. С годините
заводът се утвърждава като единствен в страната с подобна продукция и осигурява работа
на стотици хора. През м. юни 1966 г. Димитър Балуков преминава на партийна работа в
Градския комитет в Елена, по-късно става и негов първи секретар. Благодарение на
организаторските му умения и способности през това време се изграждат обекти от важно
значение за града и селата. Довършена е ЖП - линията Златарица - Елена, а веднага след
откриването й е направена първата копка на комплекс „Елена“, създава се Завода за
ремаркета след обединяването на две предприятия. Извършва се подмяна на уличното
осветление в града с подземно, разширяване на читалищния салон и сцената, изгражда се
новият водопровод от Бадевци до Елена и се водоснабдяват села от него.
Балуков продължава да помага на родния си град и като заместник-председател на
Окръжния народен съвет във В.Търново и когато е на партийна работа до 1990 година.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БАЛУКОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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