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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 Диляна Иванова Никифорова с награда за постижения в 

областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Доц. д-р Диляна Никифорова е всепризнат талант в областта на балетното изкуство. 

Прима балерина на Националния балет е от 1996 г. Още като ученичка на голямата прима 

Красимира Колдамова, Диляна се откроява с яркия си талант. Многобройни са наградите 

от международни балетни конкурси, канена е да танцува в престижни трупи и театри. 

Корените на Диляна Никифорова са от Еленския край и съвсем естествено преди почти 10 

години у нея се ражда идеята за Балетна Академия Марян – школа, която по същество е 

детски летен лагер за млади таланти, които искат да се усъвършенстват в сферата на 

класическия балет и да се учат от най-опитните артисти и преподаватели в България.  

Основните цели, които академията си поставя, са: 

- да обучава млади българи от цялата страна в изкуството на класическия балет; 

- да дава възможност на младите таланти да танцуват съвместно с най-изявените 

балетни артисти на България; 

- да създава атмосфера, в която танцуващите български деца да се опознаят чрез 

споделен съвместен опит; 

- да разкрие пред децата красотите на еленския балкан с неговата чудна природа и 

възрожденска история; 

- да допринася за развитието на културния туризъм в еленския край; 

- да дава възможност на жителите на региона да се докоснат до живото балетно 

изкуство. 

Още от първото си издание през август 2011 година, Балетна академия Марян се 

утвърждава като значимо и уникално по характер събитие за община Елена. И до днес 

Балетната академия е една от най-очакваните прояви в културния календар на община 

Елена през летните месеци.  
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Считам, че предвид значимите ѝ постижения в областта на класическия балет, както и 

заради създаването и продължаващото в годините организиране и развитие на Балетна 

Академия „Марян“, доц. д-р Диляна Никифорова е достойна да бъде удостоена с 

ежегодното отличие за постижения в областта на културата, социалната сфера и 

обществените взаимоотношения. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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 чл. 68, ал. 7, т. 1 и ал. 8 от Наредбата за символите, 

почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, Общински съвет Елена: 

1. УДОСТОЯВА ДИЛЯНА ИВАНОВА НИКИФОРОВА С ОТЛИЧИЕ „ЗА 

ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СОЦИАЛНАТА СФЕРА И 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“. 

2. Връчването на отличието да стане по време на Гала спектакълa на Балетна 

академия „Марян” през 2019 г. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

Цветана Гайдарова, гл. експерт „ОКВ“ 

19.07.2019 г., 11:00 ч. 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


