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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Алис 

Ахмедова, жител на община Елена, в турне на представителен ансамбъл в САЩ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на община Елена е постъпило писмо за подкрепа от г-н Паруш Куртев 

Неделчев, председател на Сдружение „Училищно настоятелство“ при Националното 

училище за фолклорни изкуства (НУФИ) „Филип Кутев“ - гр. Котел, с което ни 

уведомява, че ученичката Алис Ахмедова, жител на община Елена и към момента 

възпитаник на горецитираното учебно заведение, е избрана да участва в представителен 

ансамбъл от 30 души, който в периода 17 юли - 6 август 2016 г. ще представи страната ни 

в три международни фолклорни фестивала в САЩ - щатите Юта и Айдахо. Председателят 

на училищното настоятелство моли за подкрепа, изразяваща се в закупуване на 

самолетните билети на името на Алис Ахмедова, които са на стойност 1 920 лв. Изразена е 

готовност община Елена да бъде рекламирана при изявите на представителния ансамбъл в 

страната и чужбина. Срокът за вземане на решение за подпомагане и предоставяне на 

необходимите средства е 10 април 2016 г.  

Проведени бяха разговори със сдружение „Ротари клуб - гр. Елена“, чиито членове 

изразиха готовност да предоставят половината от необходимата сума, или 960 лв. 

Същевременно, НЧ „Напредък - Елена - 1863“ - гр. Елена, на чиято сцена Алис 

нееднократно се е изявявала по различни поводи, организира на 25 март 2016 г. 

благотворителен концерт, набраните средства от който ще бъдат предоставени за същата 

цел. Смятам за уместно, след като стане ясно колко средства ще бъдат събрани от 

благотворителния концерт, оставащата част от сумата да бъде разпределена по равно за 

сметка на общинския бюджет и сдружение „Ротари клуб - гр. Елена“. 

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. 5 от същия, в изпълнение на 

Приоритет 2.1. „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора“ от Общинския план за младежта в община Елена за 2016 г., приет с 

Решение № 20 / 28.01.2016 г. и съобразно т. 4.2. от Решение № 19 / 28.01.2016 г. за 

приемане бюджета на община Елена за 2016 г., Общински съвет Елена 

1. Одобрява разход в размер до 960 лв. от бюджета на община Елена за 

подпомагане участието на Алис Ахмедова Ахмедова, ЕГН **********, жител 

на гр. Елена, ученичка в Националното училище за фолклорни изкуства 

(НУФИ) „Филип Кутев“ - гр. Котел, в турне на представителен ансамбъл в 

САЩ през м. юли - август 2016 г. Сумата е предназначена за закупуване на 

самолетни билети. 

2. Възлага на кмета на община Елена да оформи и подпише необходимите 

документи, както и да разпореди банковия превод на одобрените средства по 

банковата сметка на училищното настоятелство на НУФИ „Филип Кутев“ - 

гр. Котел. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


