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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: Отпускане на финансова помощ за подпомагане подготовката и участието 

на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство по 

борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В периода от 26.10.2022 г. до 29.10.2022 г. в град Букурещ, Република Румъния, ще се 

проведе Балканско първенство по борба свободен стил, възрастови групи U15 и U17. Право 

на участие като част от Националния отбор на България са получили двама състезатели от 

Клуб по борба „Дан Колов“ - гр. Елена – Божидар Пламенов Добрев и Берке Алкин 

Ибриям. 

Божидар Добрев и Берке Ибриям участваха през тази година съответно в категории до 68 кг 

и до 44 кг от на Европейското първенство по свободна борба в Загреб, Република Хърватия, 

където Божидар спечели бронзов медал в своята категория, а Берке намери място сред 

първите осем състезатели. Общински съвет Елена подпомогна това участие, като с Решение 

№ 90 / 23.06.2022 г. на двамата състезатели бяха отпуснати по 900 лв. 

Понастоящем Божидар Добрев учи в Спортно училище „Тодор Каблешков“ - гр. Стара 

Загора, а Берке Алкин - в СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена. И двамата са състезатели на 

Клуб по борба „Дан Колов“ в нашия град. Към момента клубът е изразходвал определената 

му с решение на общинския съвет субсидия в размер на 7 000 лв. Съгласно регламента, 

средствата за участие не се осигуряват от националната федерация, а от самите участници. 

В тази връзка председателят на КБ „Дан Колов“ предлага от бюджета на Община Елена да 

бъде отпусната сумата от общо 1 000 лв., с която да бъде подпомогнато участието на 

Божидар Пламенов Добрев и Берке Алкин Ибриям в предстоящото балканско първенство. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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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 и постъпило предложение 

от председателя на клуб по борба „Дан Колов“, и съобразно т. 1.2.3. от Решение №  51 / 

07.04.2022 г. за приемане бюджета на община Елена за 2022 г., Общински съвет Елена: 

1. Одобрява разход в размер на 1 000 лв.  (по 500 лв. на участник) от бюджета на 

община Елена за подпомагане на Божидар Пламенов Добрев, ЕГН 074215хххх, и Берке 

Алкин Ибрям, ЕГН 084703хххх за участие в Европейско първенство по борба свободен 

стил U15 / U17 в Република Румъния за периода от 26 до 29 октомври 2022 г.  

2. Средствата да бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по 

бюджета на община Елена за 2022 г.  

3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по т. 1 

от настоящото решение. 

 

   

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


