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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет 

 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли   

Константин и Елена”, предлагам с едностранен плакет за  да бъде удостоен г-н Стоян 

Иванов Димитров. 

Стоян Иванов Димитров е роден на 17 юли 1958 г. в гр. Елена. Средното си образование 

завършва в Художествено училище в гр. Трявна със специалност „Вътрешна архитектура”. 

След отбиване на редовна военна служба започва работа в Завод за училищна мебел и 

пособия в гр. Елена, където е контрольор върху качеството на продукцията. 

През 1988 г. постъпва на работа във Физкултурно дружество в Елена, на което е 

председател до 1993 г. От тогава и досега е секретар на Туристическо дружество „Чумерна” 

гр. Елена. Женен, с две дъщери – Наталия и Кристина. 

Стоян Димитров още от младежките си години е човек с подчертано пристрастие към 

спорта и туризма. От 1980 г. е планински спасител. По-късно получава съответните 

квалификации и се занимава активно с туристическа и спортна дейност. Освен планински 

спасител е и инструктор по туризъм, ски учител, треньор по катерене. Като такъв той дава 

квалификация и на много други приятели на спорта и природата. Под негово ръководство 

са направили първите си стъпки в спорта и туризма много скиори, катерачи, планински 

спасители и планински водачи. Самият той е организатор на множество състезания, 

празници, походи и други прояви; участник и водач на десетки благополучно завършили 

спасителни операции, проведени от еленските спасители безвъзмездно и в много случаи 

при неблагоприятни и критични ситуации. За дейността си е награждаван от Български 

туристически съюз с грамоти, почетни звания и плакети. 

Стоян Димитров е заместник-председател на републиканската комисия по ски туризъм. 

Развива активно този спорт и в Елена и освен че самият той и двете му дъщери са носители 
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на много награди в този спорт, еленският отбор по ски туризъм винаги е заемал и 

продължава да заема призови места на национални състезания. 

Инициатор и участник е в изграждането на спортни и туристически съоръжения, ски писти, 

изкуствена стена за катерене, скиорна и ски влек на хижа Чумерна. Следва да споменем и 

факта, че основно негова заслуга е организацията, а в много случаи – и личния труд по 

цялостното поддържане и стопанисване на хижите в еленския балкан. Член е на 

Управителния съвет на Местния съвет по туризъм. Бил е и общински съветник. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с раздел II от Статута за присъждане и връчване на 

званието „Почетен гражданин на град Елена”, заради изключителния му принос към 

развитието на спорта и туризма в община Елена, Общински съвет Елена 

Удостоява г-н Стоян Иванов Димитров с едностранен плакет. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


