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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 8/ 18.11.2011г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2/ 18.11.2011г. 
 

 

ОТНОСНО: Награждаване с парична награда Калина Георгиева Стефанова за 

високо спортно постижение – световна титла в категория до 56 кг на 35-то 

първенство на планетата по самбо за жени и мъже във Вилнюс (Литва) през 

ноември 2011 г. 

 

Калина Стефанова е родена в град Елена. Започва да тренира джудо от трети клас 

и се състезава дълги години за спортен клуб “ИПОН 87”- гр. Елена, с треньор г-н Иван 

Мирянов. Като състезателка на еленския клуб Калина Стефанова е несменяема 

републиканска по джудо от момичетата до девойки старша възраст, многократна 

медалистка от републикански, балкански, международни и европейски първенства и 

шампионати.  Избирана е за най-добър спортист на община Елена за 2005 г., 2006 и 

2007 г.  

Сега Калина Стефанова е студентка в Национална спортна академия и е 

национална състезателка по самбо и джудо. В последните години е несменяема 

републиканска шампионка във всички възрастови групи. През май 2008 г. на 

европейското първенство по самбо в Беларус, става европейска шампионка при 

девойки до 20 г. в категория до 56 кг. 

За високите си спортни постижения и приноса в развитието на джудото и 

самбото, както и за издигане спортната слава на град Елена през 2008 г. с решение на 

ОбС – Елена е удостоена със званието „Почетен гражданин на град Елена”. 

През 2009 г. завоюва два сребърни медала от европейско и световно първенство 

по самбо при девойки до 20 години. 

Следващата година печели бронз на европейското първенство по самбо за жени в 

Минск и сребро на фестивала на бойните изкуства в Пекин, който минава за 

неофициална олимпиада. 

минава за неофициална олимпиада. 

На 5 ноември 2010 г., на Световното първенство по самбо за жени и мъже в 

Узбекистан Калина Стефанова стана световна шампионка по самбо в категория до 56 

кг. Титлата е най-големият успех в кариерата и. 

Тази година е и европейски вицешампион по самбо в 30-тото първенство на 

Стария континент за жени и мъже в София. Сребърното отличие е най-доброто 

класиране на европейско при жените. Участва на Универсиадата в Китай. Шампионка е 

на България по джудо и самбо за жени. 

На 13 ноември 2011 г. Калина Стефанова стана за втори път световен шампион по 

самбо в категория 56 кг на 35-тото първенство на планетата за жени и мъже в Литва. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 

 



Р Е Ш И :  

 
1. Общински съвет – Елена дава съгласие да бъде наградена с парична награда в 

размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) от бюджета на общината Калина Георгиева 

Стефанова за високи спортни постижения – световна шампионска титла по самбо 

(категория до 56 кг) на Световното първенство по самбо за жени и мъже във Вилнюс 

(Литва) през ноември 2011 г. 

2. Възлага изпълнението на кмета на община Елена. 
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