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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Удостояване на проф. Христо Николов Кожухаров 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 проф. Христо Николов Кожухаров.
Христо Николов Кожухаров е роден на 17 август 1932 г. в гр. Елена. Завършва
гимназиален етап на обучение в училище „Иларион Макариополски“, след което започва
работа в „Наркооп“ в родния си град. През периода от 1953 до 1958 г. е студент във ВИНС
- гр. Варна. След дипломирането си, в продължение на десет години работи, в началото
като инспектор, а след това като директор на „Булгарконтрола“ в гр. Стара Загора.
Научната му кариера започва през 1968 година. До 1978 г. последователно е асистент,
старши асистент и главен асистент във ВИИ „Карл Маркс“ - София. Паралелно с това, от
1972 до 1975 г. е задочен аспирант в Московския университет за народно стопанство
„Плеханов“ в Москва. През 1975 г. защитава научна степен „доктор“ (кандидат на
техническите науки) със специалност “Стокознание”. През 1978 г. става доцент, а през
1991 г. - професор по същата специалност. От 1994 до 2003 г. е ръководител на катедра
„Стокознание“, от 1991 до 1995 г. – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,
а от 1995 до 2001 г. – заместник-ректор по научноизследователската работа в УНСС. От
1996 до 2003 г. е член на Научната комисия по икономически науки при ВАК
Работи в областта на изследването и прогнозирането на промените и на сроковете за
съхраняване и експлоатация на суровини, материали и готови изделия, както и на
формирането на потребителните свойства и подобряване качеството на готовата
продукция чрез оптимизиране на техния количествен и качествен състав. Част от
научните му разработки са посветени на проблемите на висшето образование у нас; на

стокознанието като учебна дисциплина, специалност и наука; на стандартизацията,
сертификацията, кодирането и окачествяването на суровини, материали и готови изделия.
По изследваните проблеми има над 170 научни труда, голяма част от които са
публикувани в чужбина или е участвал с тях на международни научни конгреси,
симпозиуми, конференции, колоквиуми. Притежава 12 авторски свидетелства за
изобретения, внедрени в практиката. Самостоятелно или в съавторство има 18 учебника и
учебни помагала. Бил е ръководител на 7 проекта за разработване на състави и технология
за производство на различни изделия с отговорно предназначение, внедрени в практиката
с определен икономически ефект.
Публикувал е статии в специализирани научни издания не само в България, но и в
Германия, Франция и други страни. Участвал е с научни доклади по проблемите, по които
работи, на национални и международни форуми. Носител на множество награди по
различни поводи. През 2016 г. става първият носител на почетната награда на
Икономически университет Варна на името на проф. Цани Калянджиев, основател и
първи ректор на Висшето търговско училище във Варна – „За високи постижения в
науката като преподавател, учен и изследовател в областта на стокознанието,
технологиите и икономиката“.
Освен на научната работа, Христо Кожухаров посвещава немалко усилия и на родния си
край. Публикувал е статии във в-к „Еленска трибуна“ и в-к „Борба“, основно като един от
инициаторите и активен участник в събирането на средства, осъществяването на
мащабния ремонт през 2010 - 2011 г. и поддържането впоследствие на един от големите
храмове в Еленска духовна околия – църквата „Св. Георги Победоносец“ в с. Беброво.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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, във връзка с чл. 48, чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за
символите, почетните звания, отличията и почетните знаци в община Елена, Общински
съвет Елена
УДОСТОЯВА ПРОФ. ХРИСТО НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ СЪС ЗВАНИЕТО
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА“.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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