
РЕШЕНИЕ № 234 
30.09.2021 год. 

 
Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово” и награждаване с 

„Почетен знак на Габрово“ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5, във връзка с чл. 3, т. 2 и т. 3 
от Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официалните отличия на 
Община Габрово, Протокол № 1/15.09.2021 г. и Протокол № 2/17.09.2021 г. на 
Комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетния знак на 
Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Габрово“ Христо Стоянов 
- писател, за творчеството му, свързано с Габрово и по повод 65-годишнината му. 

 
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Габрово“ доц. д-р инж. 

Дешка Маркова, първата жена ректор на технически университет в България – Ректор 
на Технически университет - Габрово през периода 2007-2011 г. 

 
3. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Габрово“ проф. дтн инж. 

Райчо Иларионов - Ректор на Технически университет - Габрово през периода 2011-
2019 г., за дългогодишна научноизследователска и преподавателска дейност, значими 
научни постижения в сферата на техническите науки и развитие на Технически 
университет – Габрово. 

 
4. Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на Габрово“ акад. 

Петър Кралчевски (1956 - 2020 г.) - виден български учен, изследовател и участник в 
създаването на Технологичен парк към Технически университет - Габрово. 

 
5. Удостоява със званието „Почетен гражданин на Габрово“ Християн 

Стоянов, вицеолимпийски шампион от  Параолимпийските игри 2020, проведени в 
Токио през 2021г., за високи спортни постижения. 

 
6. Удостоява посмъртно с „Почетен знак на Габрово“ Веселин Георгиев – 

дългогодишен треньор по лека атлетика, за безспорни заслуги за развитието на 
габровския спорт. 

 
Приложение: 

1. Предложение с Вх.№ РД-05-01-47/22.03.2021г., от г-жа Савина Цонева – 
директор на РБ „Априлов-Палаузов“ и г-жа Красимира Чолакова – директор на 
Регионален исторически музей – Габрово. 

2. Предложение с Вх.№ РД-05-01-67/22.04.2021г. от проф. д-р инж. Илия 
Железаров – ректор на Технически университет – Габрово. 

3. Предложение с Вх.№ РД-05-01-68/23.04.2021г. от г-жа Ружа Партинкова –  
4. Предложение с Вх.№ РД-01-01-178/30.08.2021г. от г-жа Таня Христова – 

кмет на Община Габрово. 
5. Предложение с Вх.№ РД-01-01-211/16.09.2021 г., от г-жа Таня Христова – 

кмет на Община Габрово. 



6. Протокол № 1/15.09.2021 г. от заседание на Комисията по предложения за 
почетни граждани и носители на почетния знак на Габрово. 

7. Протокол № 2/17.09.2021 г. от заседание на Комисията по предложения за 
почетни граждани и носители на почетния знак на Габрово. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 
 


