
 

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 

 
№12/23.02.2001 г. 

 
ПРОТОКОЛ №3/23.02.2001 г. 

 
 

 ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена за 2001 г. 
Приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г. 
 

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

Р  Е  Ш  И  : 
 

 1.Приема бюджета на Община Елена за 2001 г., както следва: 
по приходите в размер на 3316853 лв.; 
по разходите в размер на 3316853 лв.; 
бюджетен дефицит    297000 лв.; 
 1.1.Финансирането на бюджетния дефицит да се извърши със  заеми от 
банки в  страната. 
Разпределението на приходите по бюджетна класификация, съгласно Приложение 
№1; разпределението на разходите по пълна бюджетна класификация и функции, 
съгласно Приложение №2. 
 2.Определя приоритети за изразходване на бюджетните средства, както 
следва: 
 2.1.заплати; вноски за осигурителни плащания; медикаменти, включително 
за извънстационарно лекарствено снабдяване; храна; помощи; стипендии; 
 2.2.Отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и 
образователните заведения; 
 2.3.капиталови разходи; 
 3.Разходите по общинския бюджет да се извършват до размера на 
постъпилите приходи по сметката в обслужващата банка. 
 4.Финансирането на функциите и дейностите от общинския бюджет през 
2001 г. да се извършва в рамките на утвърдените бюджетни кредити при спазване 
на приоритетите, определени от Общинския съвет. 
 5.Общинският съвет утвърждава в рамките на приетия бюджет: 
 5.1.Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на община 
Елена в размер на 6000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА. Неусвоените 
средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени. 
Отчет за изразходването на субсидията се представя в общината до 10.01.2002 г. 



 5.2.Субсидия за изграждане на паркинг на “Общински имоти” ЕООД в 
размер на 3000 лв. на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА. Неусвоените средства се 
възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени. Отчет за 
изразходваната субсидия се представя в общината до 10.01.2002 г. 
 5.3.За културни прояви от местно значение 7000 лв., като изплащането на 
средствата е от група Култура, дейност Други дейности по културата. 
 5.4.Средства за представителни разходи 1800 лв., в т.ч. за общинска 
администрация 1200 лв.; за Общински съвет 600 лв. 
 5.5.Средства за тържества 1000 лв., като изплащането е от § 1829 Други 
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи разходи на дейност 
общинска администрация. 
 5.6.Средства за издръжка на младежки дейности 2000 лв. Средствата се 
предоставят за изразходване от функция Образование, дейност Други дейности по 
образованието след подписване на договор между Държавната агенция за 
младежта и спорта и общината. 
 5.7.На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта 
се предоставят субсидии на: 
-Спортен клуб по борба -  350 лв. 
-Спортен клуб по джудо-  350 лв. 
-Спортен клуб по ски   -  350 лв. 
 Изплащането на средствата в размер на 1050 лв. е от дейност Детски и 
специализирани спортни школи. Средствата се предоставят след представяне на 
отчет за приходите и разходите за предходната 2000 г. и съгласно тримесечна 
разбивка. Средствата се предоставят за участия в състезания. Неусвоените 
средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени. 
-Клуб по спортно-туристическо ориентиране 350 лв. 
-Клуб по ски-туризъм     350 лв. 
-Клуб по спортно катерене    350 лв. 
-Клуб по туризъм      350 лв. 
 

Изплащането на средствата общо в размер на 1400 лв. е от дейност 
Специализирани спортно-туристически школи. Средствата се предоставят след 
представяне на отчет за приходите и разходите за предходната 2000г. и съгласно 
тримесечна разбивка. Средствата се предоставят за участия в състезания. 
Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката, от която 
са получени. 

5.8.За поддържане на туристическа база субсидия в размер на 4000 лв., 
която да се предостави на ТД “Чумерна” гр.Елена след представяне на отчет за 
приходите и разходите за предходната 2000 г. Неусвоените средства се 
възстановяват до края на годината по сметката, от която са получени. 

5.9.На основание чл.37 от ПМС №8 за ИДБРБ за 2001 г.1000 лв. за 
подпомагане разходите за погребения. Помощта се предоставя за самотни, без 
близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Помощта включва 
ковчег, превоз на покойник в рамките на населеното място, надгробен знак, 
изкопаване и заравяне на гроб. 



5.10.За издръжка на регистрираните в общината клубове на пенсионера 
средства в размер на 2000 лв., като изплащането на разходите е от функция 
“Икономически дейности и услуги, дейност Други дейности по икономиката. 

5.11.За изплащане на задължения по договори за програми за временна 
заетост на безработни лица през 2001 г. 11000 лв. Изплащането на средствата е 
от функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда, дейност Други дейности по благоустройство и 
опазване на околната среда. 

5.12.Средства за дялово участие на общината по проекта “Красива 
България” 44500 лв. Изплащането на средствата е от функция ЖСБКСООС дейност 
Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда. 

5.13.Средства за превоз на хемодиализирани болни в размер на 2500 лв. 
Изплащането на средствата е от функция Здравеопазване, дейност Други 
дейности по здравеопазването. 

5.14.Средства в размер на 1000 лв. за реимбурсиране на лекарствените 
средства на ветераните от войните. Изплащането на средствата е от функция 
Здравеопазване, дейност Други дейности по здравеопазването. 

5.15.В изпълнение на чл.23 от ЗНЧ субсидия за развитие на читалищна 
дейност 16200 лв. и разпределението на средствата извършено  
от определена със заповед на кмета комисия, както следва: 
-Читалище в гр.Елена     10000 лв. 
-Читалище в с.Беброво       900 лв. 
-Читалище в с.Дрента       250 лв. 
-Читалище в с.Константин      900 лв. 
-Читалище в с.Палици       500 лв. 
-Читалище в с.Тодювци       300 лв. 
-Читалище в с.Буйновци       250 лв. 
-Читалище в с.Костел       900 лв. 
-Читалище в с.Руховци       900 лв. 
-Читалище в с.Каменари       250 лв. 
-Читалище в с.Шилковци      250 лв. 
-Читалище в с.Илаков рът      250 лв. 
-Читалище в гр.Елена, ул.”Разпоповци”    250 лв. 
-За новорегистрирани читалища           300 лв. 
 Неусвоените субсидии до края на годината се възстановяват по сметката на 
общината, от която са получени . 
 До 27.12.2001 г. на основание чл.26, ал.2 от ЗНЧ, читалищата да представят 
отчет за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на 
субсидия. 
 5.16.Неразплатените към 31.12.2000 г. заплати за месец декември в размер 
на 64617 лв. да се изплатят от § 0209 Други плащания и възнаграждения, а 
съответната част за осигурителни вноски за ДОО, вноски за фонд “ПКБ” и 
здравно-осигурителни вноски от работодател по § 0300 Осигурителни вноски за 
ДОО; § 0400 Вноски за фонд “ПКБ” ; § 0500 Здравно-осигурителни вноски от 
работодателя. 
 5.17.Средства за СБКО в размер на 1.5% върху средствата за работна 
заплата за всички функции и дейности финансирани от общинския бюджет, само 
за щатната численост на персонала. 



 5.18.Режийни разноски за ученическо столово хранене за обяд 0.70 лв. за 
един ученик. 
 5.19.Поевтиняване на храната за ученическо столово хранене за обяд 0.50 
лв. за един ученик. 
 6.Общинската 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 бюджетните 
организации или звена при доказано нарушение на бюджетната дисциплина, до 
отстраняване на нарушението. 
 7.Общинския съвет упълномощава кмета на общината да извършва промени 
на кредитите по бюджета за 2001 г. при спазване на общия размер на бюджета на 
основание чл.27, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от ЗОБ. 
 8.Утвърждава приходно-разходните сметки на извънбюджетните сметки и 
фондове за 2001 г., съгласно Приложение № 4 на приходите в размер на 95266 
лв., разходите в размер на 77380 лв. и остатък 17886 лв. 
 9.Утвърждава разпределението на средствата за капиталови разходи по 
приложеното поименно разпределение на разходите за придобиване на 
дълготрайни активи и основен ремонт за 2001 г. по функции и обекти, съгласно 
Приложение № 4 общо в размер на 182600 лв.  
в т.ч. с целева субсидия      135000 лв. 
 със собствени бюджетни средства    34000 лв. 
 със средства от СФИДА      8600 лв. 
 със средства от фонд”Жилищно  
 строителство”        5000 лв. 
 10.На основание чл.36 от ПМС № 8 за ИДБРБ за 2001 г. да се изплащат 
транспортни разноски: 
 10.1.На пътуващите педагогически специалисти на територията на 
общината от 02.01. до 31.12.2001 г. според разстоянията и стойността на билетите 
или абонаментните карти, както следва: 
        за ОУ  за ЦДГ 
 Елена-Майско-Елена    70 %  70 % 
 Елена-Константин-Елена   60 %  60 % 
 Елена-Беброво-Елена    50 %  50 % 
 Беброво-Майско-Беброво    40 %  - 
 Константин-Майско-Константин  40 %  - 
 Елена-Палици-Елена    -  40 % 
 
 10.2.На пътуващия среден медицински персонал за обслужване на детските 
и учебни заведения на територията на общината да се изплащат пътните разноски 
според разстоянията и стойността на билетите по предварително утвърден график 
за посещение на заведенията, както следва: 
 Елена-Майско-Елена    60 % 
 Елена-Константин-Елена   50 % 
 Елена-Беброво-Елена    40 % 
 Елена-Палици-Елена    30 % 
 



 10.3.На пътуващия педагогически и среден медицински персонал до ДДМУИ 
с.Илаков рът да се изплащат пътните разноски според разстоянието и стойността 
на билетите и абонаментните карти - Елена-Илаков рът- Елена - 40 %. 
 Работодателите да съгласуват с кмета на общината и да утвърдят списък на 
лицата, които имат право на изплащане на транспортни разходи и да го 
представят по т.10.1. в счетоводството на направление Образование ; по т.10.2. в 
счетоводството на общинска администрация; по т.10.3. в счетоводството на ОССП. 
 11.На основание чл.7, ал.1, т.4 от Наредбата за упражняване правата на 
собственост на община Елена върху капитала в търговските дружества /ЕООД, 
ЕАД, ООД и АД/ едноличните търговски дружества с общинско имущество 
отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за 
финансовата 2000 г. 
 -дружества с ограничена отговорност 20 на сто; 
 Средствата постъпват в приход на общинския бюджет.  
 
 
 
 
 
 
 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


