
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  
 

№10/14.02.2002 г. 
 

ПРОТОКОЛ №2/14.02.2002 г. 
 

 
Относно: Приемане бюджета на Община Елена и 

извънбюджетните сметки за 2002 г. 
                  
На основание на чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от ЗОБ и 

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2002 г., ПМС № 1 от 2002 г. и писмо № 
ФО-03/24.01.2002 г. на Министерство на финансите , ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛЕНА    
 

Р Е Ш И: 
 
    1.Приема бюджета на община Елена за 2002 г. както следва: 
    1.1.По приходите  3864960 лв. разпределени по параграфи, съгласно 
Приложение № 1.  

в т.ч. 
    1.1.1.собствени приходи  949078 лв. 

в т.ч. данъчни                  496230 лв. 
       неданъчни                        452848 лв. 
    1.1.2.взаимоотношения с републиканския бюджет 2902400 лв. 

в т. ч. обща субсидия от РБ                                   1776500 лв. 
         целева субсидия за соц.помощи                      605900 лв. 
         целева субсидия за капиталови разходи          520000 лв. 

1.1.3. преходен остатък                                            10845 лв. 
1.1.4. трансфер от закрита извънб.с/ка                       2637 лв. 
1.2. По разходите 3864960 лв. 
1.2.1. Разпределение по функции съгласно Приложение № 2. 
1.2.2.Средствата за работна заплата във функциите и дейностите 

финансирани  от общинския бюджет са предвидени за дванадесет месеца. 
1.2.3. Разходите с инвестиционно предназначение съгласно Приложение № 

3-А 
 1.2.4. Определя резервен бюджетен кредит в размер на 70000 лв. 

 

2.Приема план–сметките на извънбюджетните фондове и сметки в 

съответствие с Приложение № 4 от § 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2002 г. – 

Приложение № 4-А, както следва: 

-фонд за покриване на разходите от приватизация – 4500 лв. 

-специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи /СФИДА/ - 40000 

лв. 

-фонд “Жилищно строителство” – 22000 лв. 



-дарения на община Елена – 52100 лв. 

-дарения на функция Образование – 5500 лв. 

-извънбюджетна сметка на ОССП, в т.ч.дарения– 75400 лв.  

3.Приема следните лимити на разходи: 
3.1. Социално-битови разходи на персонала зает в бюджетната сфера по 

трудови правоотношения в размер на 1,5 % на база начислени заплати. 
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 1800 лв. 

4. Приема от бюджета да се изплатят целеви разходи в следните 

размери: 

4.1. Членски внос в сдружения на общини 1400 лв. 
4.2. Помощи от дейност 122 “Общинска администрация” в размер до 3000 

лв. за учебни пособия за начало на учебната година. 
4.3. Разходи за погребения на самотни без близки и роднини съгласно 

чл.35 от ПМС № 1 – до 1500 лв. от дейност 745 “Обредни домове и зали”. 
4.4. За клубове на пенсионера в дейност 898 Други дейности по 

икономиката 2600 лв. в т.ч.за закупуване на дърва 600 лв.; текущ ремонт за 
клуб в гр.Елена 2000 лв. 

4.5. За младежки дейности 1000 лв. от дейност 898 Други дейности по 
икономиката. 

4.6. За анализи, оценки и обяви във връзка със Закона за общинската 
собственост и Наредбата, Закона за концесиите – общо 11000 лв. – в дейност 
898 Други дейности по икономиката. 

4.7.На основание чл.59, ал.2 от ЗФВС се предоставят субсидии на: 
4.7.1.Детски и специализирани спортни школи –  
Спортен клуб по борба   
Спортен клуб по джудо   
Спортен клуб по ски   
Клуб по спортно-туристическо ориентиране  
Средствата се отпускат за участия в състезания след представяне на 

Отчет за приходите и разходите за 2001 г. и съгласно тримесечна разбивка. 
Неусвоените средства се възстановяват  до края на годината по сметката от 
която са получени. 

4.7.2.За клубове към специализираните спортно-туристически школи –  
  Клуб по ски туризъм   

Клуб по спортно катерене  
Клуб по туризъм   
Средствата се отпускат за участия в състезания след представяне на 

Отчет за приходите и разходите за 2001 г. и съгласно тримесечна разбивка. 
Неусвоените средства се възстановяват до края на годината, по сметката от 
която са получени. 

През годината при новопостъпили обстоятелства по предложение на 
Комисията по спорта и заповед на кмета на общината могат да се правят 
промени на отпуснатите средства в рамките на предвидените 4 200 лв. 

4.8. За поддържане на туристическа база  субсидия 6000 лв., която се 
предоставя на ТД “Чумерна” след представяне на Отчет за приходите и 
разходите за 2001 г. и тримесечна разбивка. Неусвоените средства се 
възстановяват по сметката от която са получени. 

4.9. На основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА субсидия за междуселищни 
пътнически превози в района на община Елена на “Елена Автотранспорт” ЕООД  
в размер на 17000 лв. в т.ч. до 10000 лв. за възстановяване на републиканския 
бюджет, съгласно ревизионен акт и погасителен план. 



4.10. За културни прояви съгласно календара за културни прояви 9000 
лв. дейност 759 Други дейности по културата. 

4.11. За спортни прояви съгласно спортно-туристическия календар 2100 
лв. – дейност 713 Масова физкултура и спортна база за масова физкултура. 

4.12.На основание чл.52, ал.1 и чл.54 от ЗМСМА за подпомагане 
издаването на общинския вестник 4000 лв. от дейност 898 Други дейности по 
икономиката. 

5. Утвърждава списък на длъжностите , които имат право на транспортни 
разходи  съгласно чл.34 от ПМС № 1 от 2002 г. – Приложение №5. 
  Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 
лицата по т.5. 
          6. Утвърждава разчета за субсидии на читалища 23610 лв. в т.ч.: 

• 15610 лв. за заплати и осигурителни плащания за субсидирана численост 
6 бр.;  средна брутна работна заплата считано от 01.01.2002 г. 160 лв., а 
считано от 01.07.2002 г. -168 лв.;  

• 8000 лв. за читалищна дейност в т.ч. за НЧ “Напредък”  гр.Елена 6000 
лв. ; за останалите читалища 2000 лв. 

• Субсидирана численост по читалища, както следва: 
  НЧ “Напредък” гр.Елена 2 бр. 
  НЧ “Надежда” с.Беброво – 0,5 бр. 
  НЧ “Искра – 1900” с.Константин – 0,5 бр. 
  Останали читалища – общо 3 бр. 

           Упълномощава кмета на общината да договори условията за 
предоставяне и използване на субсидиите от читалищата. 

   7. Определя 0% от ежемесечно превежданата целева субсидия за 
социални помощи в натура. 

   Месечните помощи по чл.9 от ППЗСП да се изплащат в процент, 
съответстващ на остатъка от средствата след изплащане на помощите по УНР и  
помощите за инвалиди по чл.чл.19,21,22 и 24 от ППЗСП. 

8.Определя численост на персонала и диференцирани средни брутни 
работни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение № 6. 

9.Разходването на бюджетните средства се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 

9.1. До размера на приходите от такса за битови отпадъци и други с 
целеви характер да се извършват и съответните разходи.  

9.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания на 
населението: 

9.2.1. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, помощи по УНР, 
помощи на инвалиди по ППЗСП, стипендии. 

9.2.2.Социални помощи по чл.9 от ППЗСП. 
9.3.Неотложни разходи за осъществяване на общински дейности: 
9.3.1.Медикаменти, храна, отопление, осветление, вода. 
9.3.2.Разходи за поддържане и застраховане на публичната общинска 

собственост. 
9.4. Капиталови разходи със собствени средства. 
10. За осигуряване изпълнението на бюджета: 
10.1. Дава съгласие възникналия временен  недостиг на бюджетни 

средства  да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки и фондове (чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ). 

10.2. Възлага на кмета на общината да внесе мотивирано предложение 
пред Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем при 
условията на чл.43, ал.2 от ЗУДБ (чл.24, ал.1, т.3 от ЗОБ). 



11. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на 
разходите,  на основание чл.27, ал.1, т.1 и 2 от ЗОБ предоставя правомощия на 
кмета на общината за бюджетната 2002 г. както следва: 

11.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове 
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност; 

11.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от 
дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й 
размер; 

11.3.Да разпределя резервния бюджетен кредит, определен за 
неотложни и непредвидени разходи по т.1.2.3. след предоставяне на 
субсидията от републиканския бюджет в пълен размер. 

12.Възлага на кмета на общината: 
12.1.Да определи конкретните правомощия  и отговорности на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; 
12.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при 
неспазване на приетите приоритети; 

13.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 28 февруари 
конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общинския съвет бюджет.    
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


