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изх.№ РД.01.02 - ______ / 13.10.2022 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: Изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и 

младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет 

Елена за приемане бюджета на община Елена за 2022 г.  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 51 / 07.04.2022 г. Общински съвет Елена, с приемането на бюджета на 

община Елена за 2022 г., определя размера на субсидии спрямо футболните клубове, в т.ч. 

детски и младежки формации към тях. По отношение на футболен клуб „Чумерна“ е 

въведено условие, съобразно което се предоставят 5000 лв. само в случай че същият 

картотекира отбор във възрастова група „юноши - старша възраст“ за първенството през 

сезон 2022 - 2023 г.  

С писмо вх. № ФС.02.07-97 от 13.09.2022 г. председателят на ФК „Чумерна“ ни уведоми, 

че посоченото условие не е изцяло изпълнено поради обективни обстоятелства. В момента 

ФК „Чумерна“ има отбор в юношеската група, но няма такъв в детската. Предлага се 

общинският съвет да предостави възможност средствата в размер на 5000 лв. да бъдат 

оползотворени за обезпечаване на други разходи на клуба. В мотивите си излага 

обстоятелства, свързани с гостуванията до по-отдалечени направления и повишението на 

цените на горивата, респективно транспортните разходи, съдийски такси и увеличаване на 

броя отбори в различните категории. В писмото председателят на клуба изразява опасения 

от финансови затруднения през сезон 2022 - 2023, в случай че посочената част от 

субсидията не бъде предоставена, и моли за отмяна на допълнителното условие. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена 
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Изменя т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки 

формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за 

приемане бюджета на община Елена за 2022 г., като отменя условието за 

предоставяне на 5000 лв. само в случай че клубът картотекира отбор във възрастова 

група „юноши-старша възраст“ за първенството през сезон 2022 - 2023 г. и текстът 

на първото предложение придобива следния вид: 

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена: 23 000 лв. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Силвия Мирянова, директор дирекция ФБМП 

07.10.2022 г., 17:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


