
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/60-26, факс 06151/65-10 web: administration.elena.bg 
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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Правила за реда и условията за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Практика в много общини е при формиране на местния бюджет да бъдат заделяни целеви 

средства за финансиране на проекти в областта на културата, приоритетно на творци и 

организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на съответната община, 

както и на други, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на родния 

край. Финансирането на подобни дейности стимулира творците, обогатява и съхранява за 

поколенията културно-историческото наследство. Водени от тези мотиви, при 

разработването на бюджета на община Елена за 2014 г. заложихме в дейност „Други 

дейности по културата“ средства в размер на 5 000 лв., предназначени за подпомагане на 

издателски инициативи. 

И през изминалите години община Елена е подпомагала със средства от общинския 

бюджет издания на еленски творци. Смятам обаче за редно това да става по 

предварително установен и оповестен ред, което ще даде възможност за повече 

прозрачност, по-обективна преценка и по-добра организация по отношение на 

финансирането, контрола и отчитането на бюджетните средства. Поради това предлагам 

на Вашето внимание проект за Правила за реда и условията за финансово подпомагане на 

проекти в областта на книгоиздаването и книгоразпространението. 

В случай, че проектът за правила бъде приет, имаме готовност да обявим първия конкурс 

през настоящата година. Времето и практиката ще покажат доколко тези правила са 

работещи и дали имат нужда от последващо усъвършенстване. При всички случаи, 

регламентирането на реда за финансово подпомагане на проекти в областта на 

книгоиздаването и книгоразпространението би могло да стане първа стъпка към 

създаването на общински фонд „Култура“, съществуването на който е регламентирано в 

чл.36 от приетия още през 2000 г. Закон за закрила и развитие на културата. 
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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, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Oбщински съвет Елена: 

1. Приема Правила за реда и условията за финансово подпомагане на проекти в 

областта на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвил: 

  

Христо Захариев, директор на дирекция „ФПХД“ 

23.04.2014 г., 16:15 ч. 


