
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т – Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул. “Ил.Макариополски” №24, тел./факс (06151) 25-57 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 56/23.03.2000 г. 
 

ПРОТОКОЛ №9/23.03.2000 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и 
извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г. 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.12 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
 
 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Приема бюджета на Община Елена за 2000 г., както следва: 
1.1. По приходите в размер на 2563353 лв. 
1.2. По разходите в размер на 2563353 лв. 
 
1.3. Бюджетен дефицит в размер на 225500 лв. 
1.4. Финансирането на бюджетния дефицит да се извърши със земи от 

банки в страната. 
Разпределението на приходите по бюджетна класификация, съгласно 

Приложение № 1 разпределение на разходите по пълна бюджетна 
класификация, съгласно бюджетна бланка и по функции, както следва: 

І. Общи държавни служби                                246919 
в т-ч. Капиталови разходи                                   9400 
- Общинска администрация                              238972 
в т.ч. Капиталови разходи                                   9400 
- Общински съвет                                                7947 
ІІ. Отбрана и сигурност                                       7441 
ІІІ. Образование                                             809497 
в т.ч. Капиталови разходи                                 51000 
ІV. Здравеопазване                                          427623 
в т.ч. Капиталови разходи                                 10000 
- Общинска болница                                        293528 
в т.ч. Капиталови разходи                                 10000 
- Детска ясла                                                    25723 
- Медицински център – І                                  108372 
V. Социално подпомагане и грижи                   598984 
- Социални помощи                                         424200 
- Работи и служби по соц.осигуряване             174784 
VІ. Жилищно строителство и БКС                    249624 
в т.ч. Капиталови разходи                                77600 



VІІ. Почивно дело и култура                             64824 
- Физкултура и спорт                                         2152 
- Туризъм                                                          4090 
- Култура                                                         58582 
VІІІ. Иконом.дейности и култура                       60664 
- Поземлена комисия                                        28726 
- Поддържане, ремонт и изграждане 
  на пътища                                                     22626 
- Други дейности по транспорта                        3000 
- Общински пазар                                             1584 
- Други дейности по икономиката                      4728 
ІХ. Неразпределен резерв за разходи               97777 
ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                       2563353 
В т.ч. капиталови разходи                              148000 
Неразпределен резерв                                     97777 
 
2. Разходите по общинския бюджет да се извършват до размера на 

постъпилите приходи по сметката в обслужващата банка. 
3. Финансирането на функциите и дейностите от общинския бюджет през 

2000 г. да се извършва в рамките на утвърдените бюджетни кредити при 
спазване на проиритетите, определени с чл.11, ал.3 от ЗДБРБ за 2000 г. 

4. Общинския съвет утвърждава в рамките на приетия бюджет. 
 
 
4.1. Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на Община 

Елена в размер на 3000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА.  
4.2. За културни прояви от местно значение 300 лв., като изплащането на 

средства е от група Култура. 
4.3. Средства за представителни разходи 800 лв., в т.ч. за Общински съвет 

300 лв. 
4.4. Средства за тържества 1000 лв., като изплащането е от § 1817 Други 

некласифицирани в др. параграфи разходи на дейност общинска администрация. 
4.5. Във връзка с чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и 

спорта са предоставят субсидии: 
- Спортен клуб по борба        250 лв. 
- Спортен клуб                      250 лв. 
- Спортен клуб по ски            250 лв. 
Изплащането на средствата в размер на 750 лв. е от Дейност детски 

спортни школи. Средствата се предоставят за участие във състезания: 
- Клуб по спортно – туристическо ориентиране          250 лв. 
- Клуб по ски – туризъм                                             250 лв. 
- Клуб по спортно –катерене                                      250 лв. 
- Клуб по туризъм                                                      250 лв. 
Изплащането на средства общо в размер на 1000 лева е от дейност 

спортно – туристически школи. Срествата се предоставят за участие в 
състезания. 

4.6. За поддържане на туристическа база субсидиятя в размер на 3090 
лева, която която ще се предостави на ТД”Чумерна” – Елена. 



4.7. От бюджета на общината за 2000 г. да се изплатят неразплатените 
разходи от 1999 г. за погребения, както и извършените такива разходи от 01.01. 
до 10.03.2000 г. от дейност Обредни домове и зали. 

4.8. От общинския бюджет със средсва, предвидени за помощи по ЗСП и 
ППЗСП след 10.03.2000 г. да се подпомагат с разходи за погребения на самотни, 
без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В 
помощта да се включат разходи за: 

 За гр.Елена           за селета 
 
1. КОВЧЕГ И КРЪСТ                                  21 лв.                 21 лв. 
2. РАЗХОДИ ПО ТРАНСПОРТ НА  
   КОВЧЕГ И КРЪСТ                                    -                         2.50 лв. 
3. ИЗКОПАВАНЕ И ЗАРИВАНЕ НА ГРОБ       40 лв.                   - 
4. ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК                           1 лв. на км. 
 
4.9. Субсидия з развитие на читалищна дейност в общината общо 13 500 

лв. и разпределението на средствата, извършено от назначена със заповед на 
кмета комисия, както следва: 

- Читалище в гр.Елена               8 000 лв. 
- Читалище в с.Беброво                900 лв. 
- Читалище в с.Дрента                  400 лв. 
- Читалище в с.Константин         1 100 лв. 
- Читалище в с.Палици                  500 лв. 
- Читалище в с.Тодювци                450 лв. 

 
- Читалище в с.Буйновци                  500 лв. 
- Читалище в с.Костел                      400 лв. 
- Читалище в с. Руховци                   500 лв. 
- Читалище в с.Каменари                  250 лв. 
- За новорегистрирани читалища      500 лв. 
4.10. Да се изплатят на регистрираните в общината клубове на пенсионера 

средства в общ размер 300 лв. от дейност Други дейности по икономиката. 
5. Общинска администрация да осигурява текущ контрол върху 

разходването на бюджетни средства от ръководителите на бюджетни заведения 
и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. На основание чл. 28, ал.2 
от ЗОБ кмета на общината да ограничава или спира финансирането на бюджетни 
организации или звена при доказано нарушение на бюджетната дисциплина, до 
отстраняване на нарушението. 

6. Общинския съвет упълномощава кмета на общината да извърши 
промени на кредитите по бюджета за 2000 г. при спазване на общия размер на 
бюджета на основание чл.27. от ЗОБ. 

7. Утвърждава приходно- разходните сметки на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2000 г., съгласно Приложение № 4 на приходите в размер на 258 485 
лв. и разходите в размер на 251 376 лв. и остатък  7109 лв. 

8. Утвърждава разпределението на средствата за капиталови разходи по 
приложения поименен списък на обектите за строителство и за основен ремонт 
през 2000 г. Приложение № 3. 

- За основен ремонт с целева субсидия         48500 лв. 
- За ДПА с целева субсидия                          99500 лв. 



Със средства от ф.приватизация                   86000 лв. 
Със средства от ф.жил.строителство               2300 лв. 
Със средства от други източници                  34000 лв. 

ОБЩО:                  270300 лв. 
 

9. На пътуващите педагогически специалисти на територията на общината 
от 01.01.2000 г. да се изплащат пътните разноски според разстоянията и 
стойността на билетите, както следва: 

 за ОУ           за ЦДГ 
- Елена – Майско              60%             60% 
- Елена – Константин        50%             50% 
- Елена – Беброво            40%             40%   
- Елена – Чакали             30%                -  
- Елена – Палици              -                  30% 
- Марян – Каменари          -                  30% 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
        /д-р Д.Лаловска/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


