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изх. № РД.01.02 - _____ / 17.05.2017 г. 

 

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: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава 

Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило писмо от директора на СУ „Иван 

Момчилов“ - гр. Елена с призив за финансова подкрепа за участието на ученик от 

училището в международно състезание. 

На 27.04.2017 г. ученичката Десислава Кафадарова от XІІ a клас се явява на 

сертификационен изпит за „Adobe Certified Associate“ на Photoshop СС в 

сертификационния център на Старопрестолната професионална гимназия по икономика в 

гр. Велико Търново. Постигнатият от нея резултат от 940 точки е един от трите най-

високи в България за годината. Той дава право за участие в световното състезание „Adobe 

Certified Associate World Championship“, което ще се проведе в края на месец юли в гр. 

Анахайм, Калифорния, САЩ.  

Тази година България за първи път ще изпрати участници в това голямо световно 

състезание. Трима ученика ще представят страната ни в 3 категории на продуктите на 

Adobe Corp., а именно Photoshop, Illustrator и InDesign.  

Участието на Десислава Кафадарова в това състезание, от името на СУ „Ив. Момчилов“, 

ще издигне престижа му, както и престижа на гр. Елена.  

3а участието на Десислава Кафадарова в състезанието трябва да бъдат осигурени средства 

в размер на 3000 щатски долара. Сумата не е по възможностите на ученичката, нито на 

бюджета на училището. Както и в други подобни случаи, с набирането на средствата се е 

ангажирало училищното ръководство, обществени организации от нашия град, отделни 

граждани. Ученици от града също организират инициативи с цел подпомагане участието 

на Десислава Кафадарова в престижното състезание. 

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 чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, в изпълнение на 

Приоритет 2.1. „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора“ от Общинския план за младежта в община Елена за 2017 г., приет с 

Решение № 12 / 26.01.2017 г. и съобразно т. 4.2. от Решение № 8 / 26.01.2017 г. за 

приемане бюджета на община Елена за 2017 г., Общински съвет Елена: 

1. Одобрява разход в размер на 1000 лв. от бюджета на община Елена за подпомагане 

на Десислава Николаева Кафадарова, ЕГН **********, жител на гр. Елена, ученичка 

от XІІ a клас в СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена, за участие в световно състезание 

„Adobe Certified Associate World Championship“ в САЩ през м. юли 2017 г.   

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 от 

настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

11.05.2017 г., 13:15 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 

 


