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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 участието на Стоян 

Иванов Чомпов, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На тазгодишния национален етап на състезанието „2018 Adobe Certified Associate World 

Championship“ ученикът от XI а клас в СУ „Иван Н. Момчилов“ Стоян Иванов Чомпов 

постига 960 точки от 1000 възможни и е национален първенец. Като такъв, той получава 

покана от “Certiport 2018 Global Partner Summit” – организатор на световното състезание  

за специалисти по софтуерните продукти на Adobe, което ще се състои от 29 юли до 1 

август в гр. Орландо, щата Флорида, САЩ.  

Безспорно, участието на Стоян Чомпов в това състезание, от името на СУ „Ив. 

Момчилов“, ще издигне престижа му, както и престижа на гр. Елена.  

За участието на Стоян Чомпов в състезанието трябва да бъдат осигурени средства, които 

не са по възможностите нито на родителите му, нито на бюджета на училището. Както и в 

други подобни случаи, с набирането на средствата се е ангажирало училищното 

ръководство, обществени организации от нашия град, отделни граждани. В годините има 

практика Общински съвет Елена в подобни случаи да взема решение за отпускане на 

целева финансова помощ.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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 с чл. 17, ал. 1, т. 3 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 2018 г., приет с 
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Решение № 20 / 25.01.2018 г. и съобразно т. 1.2.3. от Решение № 7 / 25.01.2018 г. за 

приемане бюджета на община Елена, Общински съвет Елена: 

1. Одобрява разход в размер на 1000 лв. от бюджета на община Елена за подпомагане 

на Стоян Иванов Чомпов, ЕГН **********, жител на гр. Елена, ученик от XІ a клас 

през учебната 2017 - 2018 г. в СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена, за участие в 

световното състезание „2018 Adobe Certified Associate World Championship“ в САЩ 

за времето от 29 юли до 1 август 2018 г.   

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

бюджета на община Елена. 

3. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 от 

настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 


