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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: Приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община 

Елена през 2019 г.  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Всяка година при приемане бюджета на община Елена се залагат целеви средства за 

финансиране провеждането на различни спортни и туристически прояви, състезания, 

турнири и др. Това е така нареченият  Спортно-туристически календар. 

Предлагам на Вашето внимание проект на такъв календар за 2019 г. В него са включени 

традиционни спортни и туристически прояви, като в сравнение с предходните години 

предлагаме да отпаднат събития, към които липсва интерес – турнир по футбол на малки 

вратички (м. февруари), общински турнир по волейбол (м. май), колоездачна обиколка на 

община Елена. Включени са нови събития – общински турнир по бадминтон през м. 

април, за който постъпи предложение от ученици, участвали в Деня на младежкото 

самоуправление през 2018 г.; първенство за юноши и девойки (16 - 18 г.) за Купата на гр. 

Елена, идеята за което дойде след проведеното Европейско младежко първенство по 

ориентиране, на което бяхме съ-домакини; честване на 120-годишнината от основаването 

на Ловно-рибарско дружество „Сокол - 1899“ - гр. Елена, включващо киноложка изложба 

и състезание по ловна стрелба.  

Планираният размер на финансирането за Спортно-туристическия календар за 2019 г. е 

12 500 лв., което е с 3 500 лв. по-малко от това за 2018 г. Причината е, че през миналата 

година бе предвидено по-значително финансиране за Европейското младежко първенство 

по ориентиране, а също така част от събитията за тази година има възможност да бъдат 

финансирани със средства от бюджета на МКБППМН. 

Проектът за Спортно-туристически календар е обсъден и съгласуван с представители на 

учебни заведения, спортни и туристически организации от общината, като са взети 

предвид техните препоръки и предложения. Представен е в резюме и по време на 

общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Елена за 2019 г., проведено на 

11.01.2019 г. 
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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. 10 от същия, Общински съвет Елена: 

1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 г.  

2. Упълномощава кмета на общината да включва нови събития в календара, както и 

да прави вътрешни компенсирани промени по финансирането на събитията в 

рамките на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


