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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 47/18.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7/18.05.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на град 

Елена” 
 

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 посмъртно Христо Иванов Недялков. 

Христо Недялков е роден на 06.02.1916 г. в с. Руховци, починал е на 22.08.1988 година.  

Завършва гимназия във Велико Търново и полувисшия учителски институт в 

гр.Дупница. 

Дълги години работи като учител в Еленска околия в училищата в с. Чакали, с. Стеврек, 

с. Руховци и в гр. Елена, след което е началник на отдел „Просвета”. Бил е председател на 

читалище „Развитие” в с. Руховци. 

Повече от 12 години Христо Недялков е председател на ОбНС в град Елена. 

Утвърждава се като инициативен и добър ръководител. Има активна позиция за изграждането 

на социалната и техническата инфраструктура и работи за развитието на материално-

техническата база в града и общината. Това са години на значителен икономически растеж в 

района. 

Христо Недялков има значителен принос за построяването на детската градина, новата 

сграда на училището, Завода за училищна мебел и пособия, ЖП линията Горна Оряховица - 

Елена, Завода за стъкло, водопровода за града от с. Бадевци, както и за изграждане на сградния 

фонд на музея и на основни туристически обекти - хижа „Чумерна”, реставрация на Дома на 

туриста и много други значими обекти. Основна заслуга има и за построяване на сградата 

читалището в с. Руховци и на Профсъюзния дом в града със средства и труд на населението. 

След 1971 г. е председател на Отечествения фронт в гр. Елена. Завършва трудовия си 

път като учител в Климатичното училище. Дълги години е председател на туристическото 

дружество и активно работи за развитие на туризма. До края на живота си е почетен 

председател на дружеството. 

За активната си обществена дейност е награден с орден „Кирил и Методий” – І степен и 

много други отличия. 

Христо Недялков е родолюбив еленчанин, които винаги е поставял обществените 

интереси над личните и с това е завоювал уважението на своите съграждани. Безспорно е един 

от заслужилите ръководители и общественици със значим принос за развитието на Еленския 

край. 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на 

званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА  
 

Р Е Ш И :  
 

Удостоява посмъртно ХРИСТО ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ със званието 

“Почетен гражданин на град Елена”. 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


