
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 www.elena.bg 

 
изх.№ РД.01.02 - _____ / _______2019 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: Одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи 

за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във 

високопланинските и отдалечени райони 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Ваше решение № 10/24.01.2019 г. за приемане на бюджета на Община Елена за 2019 г. бяха 

предвидени финансови средства за стопанисване на туристическа база, предназначена за 

социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – хижи „Чумерна“ и „Буковец“. 

Средствата се предоставят с условието, че не по-малко от половината от тях ще бъдат 

изразходвани за текущ и/или основен ремонт на туристическата база. Същите се отпускат след 

представяне на план-сметка, включваща видовете дейности и необходимото финансиране за 

тях, която се одобрява от Общински съвет. 

В изпълнение на горецитираното решение секретарят на ТД „Чумерна“ е входирал план-сметка 

за извършване на строително-ремонтни дейности с придружително писмо с вх.№ РД.01.07-19 / 

25.04.2019г. в деловодството на Общински съвет Елена, с копие до кмета на общината. 

Към настоящият момент на ТД „Чумерна“ са предоставени 50% от предвидените по решение на 

Общински съвет финансови средства.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на т. 4.3.2.3 от свое Решение № 10 / 24.01.2019 г., Общински 

съвет Елена 

Одобрява план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ 

ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските 

и отдалечени райони. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


