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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Удостояване на Станьо Стоянов Станев 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 да бъде удостоен г-н Станьо 

Стоянов Станев.  

Станьо Станев е роден на 3 февруари 1953 г. в с. Горни Драгийци, Еленско. Учи в гр. 

Плаково, а след това завършва Техникум по машиностроене в гр. Дебелец, но занаятът от 

техническото училище не му е по сърце и сам се научава да свири на акордеон.  

Станьо Станев е самороден, но изключително талантлив музикант, чийто живот е свързан 

с художествената самодейност. Започва като корепетитор на самодейния хор към 

читалището в село Плаково. Впоследствие съдбата го свързва с танцьорите и певиците от 

Профсъюзния дом на културата в гр. Елена. След закриването му, акордеонистът приема 

предложението на еленското читалище и вече 25 години акомпанира на всички 

читалищни състави. Той е корепетитор и на групите за народно пеене, на танцови състави 

към пенсионерските и читалищните клубове в Илаков рът, Руховци, Елена, Костел, 

Чакали, Константин, Беброво, Буйновци. Неговият живот над 30 години тече по график – 

репетиции, концерти, събори. С таланта и усета си, с добротата и отзивчивостта си към 

изпълнителите, с присъствието си на сцената, той се превърна в една от емблемите на 

културния живот в общината. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния  
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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 художествената самодейност в общината, Общински съвет Елена  

УДОСТОЯВА СТАНЬО СТОЯНОВ СТАНЕВ С ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


