
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 

 
№6/08.02.2001 г. 

 
ПРОТОКОЛ №2/08.02.2001 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на сборния бюджет на 
Община Елена за 2000 г. 

 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕЛЕНА 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1.  Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2000 г. по 
пълна бюджетна класификация в размер : 
-по приходите 3067244 лв. по параграфи и подпараграфи, съгласно  
Приложение № 1; 
-по разходите 3067244 лв. по функции, групи, дейности, параграфи и   
подпараграфи, съгласно Приложение № 2. 
2.  Приема извършените разходи от бюджета: 
2.1.За културни прояви от местно значение 510 лв. , изплатени от група 
Култура, дейност Други дейности по културата. 
2.2.За представителни разходи 504 лв. - разход на общинска администрация 
299 лв. ; разход на Общински съвет 205 лв. 
2.3.За тържества - 338 лв. 
2.4.Субсидиите, предоставени във връзка с чл. 59, ал.2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта за участие в състезания: 
-от дейност Детски и специализирани спортни школи 750 лв. 
за спортен клуб по борба 250 лв. ; 
за спортен клуб по джудо 250 лв. ; 
за спортен клуб по ски    250 лв.; 
-от дейност Специализирани спортно-туристически школи 920 лв.  
за клуб по спортно-туристическо ориентиране 250 лв. ; 
за клуб по ски-туризъм          250 лв. ; 
за клуб по спортно катерене         170 лв. ; 
за клуб по туризъм          250 лв. 
2.5.За поддържане на туристическа база 3090 лв. - предоставени на 
Туристическо дружество “Чумерна” гр.Елена. 
2.6.За погребения, останали неразплатени от 1999 г. и от 01.01. до 
10.03.2000 г. в размер на 6752 лв. 
2.7.Изплатените за сметка на бюджета, съгласно сключения договор по 
Националната програма за временна заетост - обезщетения за първите три 



дни при временна неработоспособност за сметка на работодателя; вноски 
за ДОО върху посочените обезщетения; здравно-осигурителни вноски за 
сметка на работодателя; разходи за материали общо в размер на 1074 лв. 
2.8.За предоставени субсидии на читалища за развитие на читалищна 
дейност 13500 лв. 
2.9.За клубове на пенсионера 290 лв., в т.ч. клуб гр.Елена 262 лв.; клуб 
с.Константин 24 лв.; клуб с. Илаков рът 4 лв. 
2.10.За пътни разноски за пътуващи педагогически специалисти 6408 лв. 
3.  Приема отчета за извършените капиталови разходи, съгласно поименния 
списък в размер на 172336 лв., в това число от бюджета 137593 лв.; от 
Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по ЗППДОП, чл.6, 
ал.2, т.3 - 10232 лв.; от фонд Жилищно строителство 511 лв.; целеви 
средства от републиканския бюджет за четвъртокласна пътна мрежа 24000 
лв. - по обекти, съгласно приложения поименен списък Приложение №3.  
4.  Приема отчета за постъпилите приходи, извършените разходи и 
остатъците по извънбюджетните и фондови сметки общо: 
-по приходите 124307 лв.; 
-по разходите 107679 лв.; 
-остатък в края на периода 16628 лв. 
Приходите, разходите и остатъците за всяка извънбюджетна и фондова 
сметка са съгласно Приложение № 4 
 
 
 

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


