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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 48/18.05.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7/18.05.2011 г. 

 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена” 

 

Във връзка с 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 Иван Йорданов Мирянов. 

Иван Мирянов е роден на 3 юли 1963 г. в гр. Елена. Средното си образование 

завършва в Еленската гимназия, а висше през 1987 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, 

специалност „География и история”. 

През 1987 г. започва работа като учител в СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена и 

още тогава създава Спортен клуб по джудо „Ипон-87”. Има първи дан по джудо. 

От 1988 г. до сега през клуба са преминали над 700 момичета и момчета. За тези 

години състезателите на г-н Мирянов са спечелили над 500 медала от европейски, 

балкански, републикански шампионати и други турнири. В националния отбор са 

включвани общо 7 негови състезатели (към момента са 3), които достойно представят 

България по света. Негови възпитаници са завоювали 6 медала от световни първенства, 

5 от европейски, 8 от балкански, 2 от детски и младежки олимпиади и още много 

призови места на шампионати и турнири. Тази година в клуба тренират 35 състезатели, 

като 21 са картотекирани. 

Безспорни са големите постижения на еленската школа по джудо, за което най-

голям принос има г-н Иван Мирянов като основател на клуба, негов председател и 

треньор. Заслугите на г-н Мирянов за развитието на този спорт в град Елена и страната 

са оценени високо от Българската федерация по джудо и СУ „Св. Климент Охридски”, 

за което е награждаван с дипломи, плакети и други отличия. 

В работата си като педагог се отличава с висока научна и методическа 

подготовка. Има добър подход и умение да контактува с учениците, работи и като 

обществен възпитател към МКБППМН. Член е на Планинския спасителен отряд в гр. 

Елена и участва в много акции за спасяване на хора. 

Г-н Иван Мирянов е спортен деятел и треньор, който допринася за развитието на 

джудото и на младите хора в града. 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с раздел ІІІ т.1 от Статута за присъждане и връчване на 

званието “Почетен гражданин на град Елена”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  
 

Удостоява ИВАН ЙОРДАНОВ МИРЯНОВ със званието “Почетен 

гражданин на град Елена”. 
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