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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 Константин Крумов Терзиев 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 Константин Крумов Терзиев. 

Константин Терзиев е познато име в българската литература. Роден е на 18 февруари 1940 

г. в еленското село Чакали, завършил филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи 

като възпитател в машинно-тракторното училище в Златарица, печата стихотворения в сп. 

„Родна реч”, като рубриката „Първи стъпки” е открита с негови поетични вдъхновения. 

Дълги години работи като оператор в Българската национална телевизия. Автор е на над 

500 филма, от които и досега се помнят „Старите чешми” и „Балада за град Елена”, най-

вече със своя силен патриотичен заряд. 

Напуска телевизията и през 2000 г. започва работа като старши експерт „Култура и 

вероизповедания” в Община Елена. По негова идея се учредява литературната награда и 

почетният знак „Стоян Михайловски”, с които биват удостоявани български писатели и , 

публицисти с безспорни постижения в областта на сатирата, философско-

морализаторската и религиозна поезия и проза. Инициатор е за възстановяването на 

стародавната еленска традиция – поклонението до Къпиновския манастир, както и за 

провеждането на Събора на народните читалища в общината. Тези събития, намерили 

място в културния календар на общината по инициатива на Константин Терзиев, доказаха 

своята жизненост и се утвърдиха като добри традиции и до днес. След пенсионирането си 

писателят избра да живее в с. Марян сред красивата природа на Еленския балкан. 

Константин Терзиев написва и издава забележителни книги, повечето удостоени с високи 

отличия, и почти всички свързани с родния му край – „Слънце от птичи поглед”, 
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„Чорбаджиите“, „Стефан Стамболов“ „Смърт в Шато д’Е”, „Чукала мома лешници“, 

„Иван Вазов - разказ за живота му“. 

Книгата „Чорбаджиите“  (едно „експониране на страстите български в някогашна Елена“) 

бе преиздадена наскоро с финансовата помощ на Община Елена, след като нейният автор 

спечели миналогодишния конкурс за подпомагане на книгоиздаването и 

книгоразпространението в община Елена. Първото издание от 1993 г. заедно с 

художествено-документалната биография „Стефан Стамболов“ са отличени с наградата за 

проза на Съюза на българските писатели. 

Книгите на Константин Терзиев звучат съвременно и са произведения, натоварени с 

универсални послания. Основно те се свеждат до максимата, че животът е по-богат от 

установените норми. 

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 КОНСТАНТИН КРУМОВ ТЕРЗИЕВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


