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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена
през 2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Всяка година при приемането на 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 2022 г. В него са заложени
вече наложили се и станали традиционни спортни и туристически прояви, които
допринасят за разнообразяване на възможностите за спорт, туризъм, отдих и
здравословен начин на живот в общината. В същото време в сравнение с предходни
години са предложени и нови събития, към които се надяваме да има проявен интерес –
инициативата „Движим се и танцуваме заедно“ и „Майсторско управление на
автомобил“ – състезание за мъже и жени.
Проектът за спотно-туристически календар е обсъждан и съгласуван с представители на
учебни заведения, спортни и туристически организации от общината, като са взети
предвид техните препоръки и предложения.
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 чл. 17, ал. 1, т. 10 от същия, Общински съвет Елена
1. Приема Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2022
г.
2. 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, Директор на дирекция ХДИРПС
22.03.2022 г., 11:30 ч.
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