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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от
СУ „Иван Н. Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През месец април 2019 г. в гр. Сливен се проведе първата национална пролетна лагершкола „CareerIT World Championship 2019“, организирана от стопанския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“ и сдружението на неговите възпитаници. Цел на събитието беше
подготовка за националните финали на световните състезания Microsoft Office Specialist
World Championship и Adobe Certified Associate World Championship.
Заради постигнати много високи резултати, за национални финалисти са обявени три
възпитанички на СУ „Иван Н. Момчилов“ – Василена Димитрова, Диляна Желязкова и
Станислава Петкова.
Световното състезание по креативен дизайн ще се проведе в Ню Йорк от 28 до 31 юли
2019 г. в хотел Мариот в Манхатън. Безспорно участието на ученичките в това състезание
ще издигне както престижа на училището, така и този на община Елена.
За осигуряване на участието им в състезанието е необходима сума в размер на 3 000
щатски долара за всяка една от тях, като сумата е непосилна за родителите им. Част от
средствата вече са събрани от дарения; взето е решение на педагогическия съвет за
подпомагане и от бюджета на училището.
С писмо, изх. № 471 / 10.06.2019 г., директорът на СУ „Иван Н. Момчилов“ е поискал
отпускането на финансова помощ от бюджета на Община Елена, каквато практика има
през последните години.
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 с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия, в изпълнение на
Приоритет 1 „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора“ от Общински план за младежта в община Елена за 2019 г. и съобразно т.
1.2.3. от Решение № 10 / 24.01.2019 г. за приемане бюджета на община Елена, Общински
съвет Елена:
1. Отпуска финансова помощ за участие на ученици от СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр.
Елена в световното състезание по креативен дизайн в Ню Йорк за периода от 28 до 31
юли 2019 г., както следва:
1.1. На Василена Иванова Димитрова, ЕГН 024115хххх – 1 000 (хиляда) лева;
1.2. На Диляна Неделчева Желязкова, ЕГН 014306хххх – 1 000 (хиляда) лева;
1.3. На Станислава Петева Петкова, ЕГН 024214хххх – 1 000 (хиляда) лева.
2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи по бюджета на община Елена.
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
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