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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 Календар на културните събития и честванията на национални 

и местни празници в община Елена през 2022 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Традиционно, при приемането на бюджета на община Елена за съответната година, в него 

се залагат целеви средства за финансиране провеждането на различни културни събития и 

честването на национални и местни празници. Това е така нареченият Културен календар. 

Предлагам на Вашето внимание проект на такъв календар за 2022 г.  В него са заложени 

прояви, както за чествания на официални празници, така и годишнини, традиционни 

събития. Проектът за Културен календар бе обсъден и съгласуван с представители на 

учебни заведения, културни институции и организации от общината, като са взети 

предвид техните препоръки и предложения.   

Наред със станалите традиционни празници и чествания има и такива, които са с по-малка 

история, но са значими и дават изява на изпълнители, търсени от еленската публика. 

Такива са „Творческа пролет в Разпоповци“ (инициирана от читалището в квартала) и  

Първи арт фест Елена 2022 „Дървото е живот“ (иницииран от Ротари клуб и Музей на 

Възраждането). 

Планираният размер на финансирането за Културния календар за 2022 г. е 60 000 лева, 

което е с 4 200 лева в повече от това за 2021 г. Това е породено от възможността някои 

нови събития да се проведат, поради по-малко усложнената обстановка от Ковид. 

Освен проекта за Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2022 г., към настоящото предложение за Ваша информация 

са приложени: Календар на националните празници годишнини и чествания, за които не 

се предвижда финансиране, както и Календар на традиционните сборове в населените 

места от община Елена. Тези приложения ще бъдат публикувани на сайта на общината 

заедно с приетите Културен и Спортно-туристически календар. 
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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 чл. 17, ал. 1, т. 5 от същия, Общински съвет – Елена 

Приема Календар на културните събития и честванията на национални и местни 

празници в община Елена през 2022 г.   

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

да прави вътрешни компенсирани промени по финансиране на събитията в рамките 

на общия утвърден размер на предвидените средства.   

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, Длъжност директор ХДИРПС 

22.03.2022 г., 11:50 ч. 

 


