
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т - Е Л Е Н А 
5070 гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски” №24,         e-mail:ob_savet@elena.vali.bg 

   тел./факс (06151) 25-57 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№46/26.06.2003 г. 
 

ПРОТОКОЛ №7/26.06.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Определяне субсидия за покриване загубата на “Буковец” 
ЕООД от дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и 
системи на територията на Община Елена 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и във 

връзка с Решение №52/17.07.2001 г. на ОбС-Елена и решение на Постоянната 
комисия "Икономическо развитие” с протокол от 10.10.2002 г., ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ-ЕЛЕНА 

 
Р  Е  Ш  И  : 

 
 1.Предоставя субсидия в размер на 14 391.32 лв. на “Буковец” ЕООД гр.Елена 
изпълнението по договор №48 от 11.10.2001 г. за поддръжка на водоснабдителни 
мрежи и инкасиране на вода за питейно-битови нужди в населените места на 
територията на Община Елена, по приложен списък към Решение №22 от 
19.03.2001 г. на ОбС- Елена, както следва: 
 - за 2001 г.  638.33 лв. 
 - за 2002 г.       13752.99 лв. 
 2.Намалява бюджета за 2003 г.: 
 2.1. на дейност 1-12-122”Общинска администрация” по §1020 “Други външни 
услуги” с 7391 лв. /от 48570 лв. се намалява на 41179 лв./ 
 2.2. на дейност 6-02-629 Други дейности по благоустройство и опазване на 
околната среда по § 10-15 Материали със 7000 лв. 
 3.Увеличава бюджета за 2003 г. на дейност 6-02-619 “Други дейности по 
жилищното строителство и регионалното развитие” по § 4300 “Субсидии за 
нефинансови предприятия, по §4309 “Други субсидии за нефинансови предприятия 
по параграф 4309 “Други субсидии и плащания” с 14 391 лв. 
 4.Определя срокове за предоставяне на субсидията, както следва: 
 - до 31.07.2003 г. - 3600 лв.; 
 - до 31.08.2003 г. - 3600 лв.; 
 - до 30.09.2003 г. - 3600 лв.; 
 - до 31.10.2003 г. - остатъка в размер на 3591 лв. 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /д-р Д.Лаловска/ 
 


