
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 
  

№74/17.10.2003 г. 
 

ПРОТОКОЛ №11/17.10.2003 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на бюджета за 2003 г.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА 
  

Р Е Ш И : 
1.Приема промени по разходната част на бюджета за 2003 г. /Приложение № 1/ 

както следва: 
1.1. Намалява с 5630 лв. разходите във функция “Жилищно строителство, 

благоустрояване и опазване на околната среда”, дейност “Други дейности по 
благоустройство и опазване на околната среда”, като от 23000 лв. става 17370 лв. 

1.2. Увеличава разходите по функции както следва: 
1.2.1. Функция 1 “Общи държавни служби”, дейност “Общински съвет” с 800 лв., 

като от 13580 лв. става 14380 лв. 
1.2.2. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 

“Програма за временна заетост” – държавна дейност, дофинансирана с общински приходи 
с 2130 лв., като от 0 по първоначален бюджет се увеличава на 2130 лв 

1.2.3. Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 
“Програма за временна заетост” – общинска дейност с 1000 лв., като от 3888 лв. се 
увеличава на 4888 лв. 

1.2.4. Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност 
“Спортна база за масова физкултура” с 400 лв., като от 2000 лв. се увеличава на 2400 лв. 

1.2.5. Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност  “Други 
дейности по културата” с 1300 лв., като от 21876 лв. се увеличава на 23176 лв. 

2. Приема предложените промени за функция “Образование”, дейност 
“Общообразователни училища” както следва: 

2.1. Намалява с 300 лв. бюджета на ОУ “Отец Паисий” с. Майско”, като от 106907 
лв. се намалява на 106607 лв. 

2.2. Увеличава с 300 лв. бюджета на НУ “Ил.Макариополски” гр.Елена, като от 
101773 лв. се увеличава на 102073 лв. 

3. Приема предложените промени за функция “Почивно дело, култура и 
религиозни дейности”, дейност “Читалища” както следва: 

3.1. Намалява неусвоената субсидия на Читалище - с.Каменари с 520 лв. и от 520 
лв. става 0 лв. 

3.2. Увеличава с 260 лв. субсидията на новорегистрираното Читалище  - с.Бадевци, 
като от 0 лв. субсидията става 260 лв.; 

3.3. Увеличава с 260 лв. субсидията на новорегистрираното  Читалище - с.Марян, 
като от 0 лв. субсидията става 260 лв.  

 
 

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

 


