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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен
гражданин на гр. Елена“ (посмъртно)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По повод на предстоящия празник на град Елена, 21 май „Свети равноапостоли
Константин и Елена”, предлагам със званието „Почетен гражданин на град Елена” да бъде
удостоен г-н Костадин Савов Димитров (посмъртно).
Костадин Савов Димитров е роден на 3.08.1950 г. в гр. Елена. Почива на 25 април 2020 г. в
гр. Елена.
До 1965 година учи в родния си град в СПУ „Иларион Макариополски” (сега СУ „Иван Н.
Момчилов”). През 1968 г. завършва средно образование в Професионална гимназия по
химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Нови Пазар.
През 1971 година, след отбиване на редовна военна служба, започва работа в Завод за
ремаркета в гр. Елена.
От 1974 работи в сферата на ресторантьорството в ресторант „Балкан” гр. Елена.
От 1992 година стопанисва Хотелски комплекс „Елена”. Активно работи за развитието на
туристическия бранш в гр. Елена.
През 1997 г. е сред основателите и е председател на 17-ят поред в страната надлежно
регистриран Местен съвет по туризъм – Елена, който председателства до кончината си
през 2020 г.
Неуморно и всеотдайно работи 23 години за развитието на туризма и налагането на
общината като познаваема и предпочитана туристическа дестинация.
Инициатор е на организираната и проведена туристическа борса в град Елена „Ваканция
четири сезона в Еленския балкан“ през 2005 година.

Със съдействието на г-н Димитров през 2006 година е открит и започва дейността си
Туристическият информационен център в гр. Елена.
Костадин Савов Димитров е един от основните двигатели за превръщането на гр. Елена в
туристическа дестинация. По негова инициатива са първите участия на Община Елена в
национални и международни туристически изложения, където се дава началото на
утвърждаването на Елена и района, като привлекателен туристически център. Инициира и
участва в много работни групи и срещи с местното население, което убеждава за
възможностите за развитие на туризма в района.
Полага началото на инвестиционни намерения и осигуряване на привлекателна
туристическа и хотелска база в града.
Спечелените през годините награди и грамоти свидетелстват за доброто представяне и
разпознаване на община Елена на туристическата карта на Република България, за което
безспорно има заслуга г-н Костадин Димитров!
Заради постоянния и продължителен принос в областта на обществения, стопанския,
социалния и духовен живот на града и общината, и за безспорния му принос в областта на
туризма в община Елена, смятам, че г-н Костадин Савов Димитров напълно заслужава
престижното звание „Почетен гражданин на град Елена”.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Раздел ІI, чл. 53 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията
и почетните звания в община Елена относно присъждане на званието „Почетен гражданин
на град Елена”, Общински съвет Елена
Удостоява Костадин Савов Димитров със званието „Почетен гражданин на град
Елена“.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, Директор на дирекция ХДИРПС
12.05.2022 г., 14:30 ч.

2

